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Alkusanat

Tämä teos on tarkoitettu vapaamuurariuden kanssa tekemisissä oleville 
ihmisille, jotka haluavat joko itse vapautua siitä tai auttaa siihen liittyneitä 
vapautumaan siitä. Vapaamuurariutta kuvataan ainoastaan siitä 
näkökulmasta, mitä kristityn tulee tietää voidakseen tunnistaa  
vapaamuurariuden ilmiöitä sekä suojautua ja vapautua sen vaikutuksilta 
elämässään. Painopiste on vapautumisprosessin kuvauksessa.

Teos on suomennettu Etelä-Afrikasta lähtöisin olevan kansainvälisen Kanaan 
Ministries -järjestön opetusaineistosta. Sen sisältöä on muokattu Suomen 
vapaamuurarikäytännön mukaiseksi ainoastaan skottilaisen riitin kolmen 
ensimmäisen asteen, eli sinisen loosin, osalta. Korkeampia asteita koskevaa 
asiantuntemusta Suomen vapaamuurariudesta vapautuneen kristityn 
näkökulmasta ei ole ollut valitettavasti saatavilla.

Vapaamuurariuden yleiset sisällöt, rakenteet ja periaatteet pätevät kuitenkin 
yhtä lailla myös Suomessa. Sama koskee myös vapaamuurariudesta 
vapautumisen menetelmiä ja rukouksia. Rukoukset voi yksityiskohtien osalta 
kukin muokata sen mukaisiksi, mitä on todella tehnyt ja mihin sitoutunut 
valoissaan. Kaikki vapaamuurarilegendasta lainattu teksti on selvyyden 
vuoksi kirjoitettu kursiivilla.

Kiitän käännöstyössä ja sisällön tarkistuksessa arvokkaana apuna olleita 
henkilöitä, joita yksityisyyden suojan takia en tässä mainitse nimeltä.

    29.8.2009

Teosta voi tilata monistettuna osoitteesta, jonne voi myös lähettää 
kommentteja aiheesta:

contact@proud.fi

Teos on myös ladattavissa ja tulostettavissa internetissä osoitteessa:

http://www.kanaanministries.org/spiritual-warfare.html
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LEGENDA HIIRAM ABIFFISTA – VAPAAMUURARIUDEN TARINA
Sininen loosi keskittyy Hiiram Abiffin legendaan. Tämän legendan 
historiallinen tausta on 1 Kun. 7 ja 2 Aik. 2. Tyyron kuningas Hiiram 
lähetti taidollisen miehen, myös Hiiram nimeltään, Israeliin, auttamaan 
kuningas Salomoa Herran temppelin rakentamisessa.

Jotta ymmärtäisimme vapaamuurariuden asteita, meidän on ensin 
ymmärrettävä muurariuden legenda, joka on rakennettu tämän 'Hiiram Abiffin' 
ympärille.

Vilkaistaanpa sitä nopeasti... Muista, että tämä on vain muurariuden 
legenda! (Legenda tarkoittaa ei-historiallista tarinaa, joka ei ole lainkaan 
tai vain rajoitetusti totta.)

Hiiram Abiff, 'leskivaimon poika' Tyyrosta, taitava työstämään kaikenlaisia 
metalleja, palkattiin auttamaan kuningas Salomon temppelin rakentamisessa.

Legendan mukaan eräänä päivänä, kun Hiiram palvoi Maailmankaikkeuden 
suurta luojaa (Grand Architect of the Universe, GAOTU) 
kaikkeinpyhimmässä, kolme rettelöitsijää hyökkäsi Hiiramin kimppuun, ja 
vaati 'Herran sanaa', Jumalan salaista nimeä.

Ensimmäinen rettelöitsijä, Jubela, löi Hiiramia kurkun poikki 24-tuumaisella 
mitalla. Toinen, Jubelo, löi Hiiramin rintaan sydämen päälle suorakulmalla. 
Kolmas, Jubelum, löi Hiiramia otsaan puheenjohtajan nuijalla, jolloin Hiiram 
kaatui kuolleena. Hänen verensä vuodatettiin siis temppelin sisällä.

Hiiramin ruumis kannettiin ulos temppelin itäportin kautta ja haudattiin 
Jerusalemin ulkopuolelle Moorian vuorelle.

Aikaisin seuraavana aamuna kuningas Salomo kävi temppelissä ja löysi 
työntekijät hämmennyksen vallassa, koska suunnitelmia päivän töitä varten 
ei ollut tehty. Peläten, että Hiiramille oli käynyt pahoin, kuningas Salomo 
lähetti kaksitoista muuraritoveria (Fellowcraft Mason) etsimään Hiiramia. 
Kuningas Salomo itse meni niiden kolmen kanssa, jotka lähtivät itään.

Löydettyään löpulta Hiiramin haudan Salomo ja hänen muuraritoverinsa 
kaivoivat ruumiin ylös. He etsivät Herran nimeä (Jumalan nimeä), mutta 
ainoastaan kirjan 'G' (God = Jumala) löytyi. Havaittuaan, että sana oli 
hävinnyt, nousi valitus: 'Oi Herra, Jumalani, eikö ole mitään apua leskivaimon 
pojalle?'

Salomo kokosi kaikki kaksitoista muuraritoveria, muodosti ympyrän Hiiramin 
ruumiin ympärille, ja yritti nostaa tämän haudasta.

He ottivat ensin kiinni Hiiramin ruumiiseen ensimmäisen asteen 'Booas' -
otteella. Yritys epäonnistui.

Sitten he muuttivat otteensa Hiiramin ruumiista käyttäen toisen asteen 
'Jaakin' -otetta. Tämäkin epäonnistui.
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Lopulta Salomo nosti Hiiramin kuolleista käyttäen kolmannen asteen 
mestarimuurarin (Master Mason) -otetta, viittä toveruuden kohtaa (lyhyesti 
selitettynä) ja lausuen Hiiramin korvaan 'Ma-Ha-Bone'. (Toiset  tulkinnat 
Hiiram Abiffin legendasta jättävät Hiiramin hautaan.)

Sinisen loosin asteet pohjautuvat tähän legendaan. Skottilainen ja Yorkin 
seremonia (rite) perustuvat suureksi osaksi Hiiramilaiseen legendaan Hiiram 
Abiffin ylösnousemuksen jälkeen.

Skottilainen riitti
4.-14. aste

Hiiram Abiffin legenda jatkuu...
Hiiram Abiff on herätetty kuolleista. Hän jättää kuitenkin Salomon pian, sillä 
hänet on opastettu loistokkaampaan olemassaoloon.

Salomo jää jatkamaan temppelin rakentamista. Tarvitaan monia päätöksiä. 
Salomo valitseen ensin seitsemän asiantuntijamuuraria vahtimaan temppeliä 
ennen kuin hän pitää sielunmessun lähteneelle Hiiram Abiffille. Sitten Salomo 
nimittää seitsemän tuomaria jakamaan oikeutta temppeliä rakentaville 
työmiehille.

Viisi esimiestä asetetaan valvomaan temppelin rakentamisen jatkamista. 
Salomo keskittyy sitten Hiiram Abiffin salamurhaajien pidättämiseen. Hän 
nimittää yhdeksän mestaria, jotka alkavat etsiä salamurhaajia. Ensimmäinen 
salamurhaaja löydetään nukkumassa. Häntä puukotetaan sydämeen ja 
päähän, sitten katkaistaan kaula.

Salomo kuulee raportin, että kaksi muuta salamurhaajaa on paennut Gatiin, 
Goljatin syntymäkaupunkiin. Salomo valitsee viisitoista mestaria, näiden 
joukossa alkuperäiset yhdeksän, jotka pidättävät heidät. Heidät laitetaan 
vankilaan ja sitten teloitetaan. Salomo palkitsee kaksitoista mestaria 
tekemällä heistä Israelin kahdentoista heimon kuvernöörejä.

Viimein Salomo nimittää Adoniram -nimisen rakentajan ainoaksi Hiiram 
Abiffin seuraajaksi. Adoniramista tulee pääarkkitehti temppeliin, joka lopulta 
valmistuu.

Legenda ei kuitenkaan lopu tähän. Salomo alkaa rakentaa oikeustemppeliä 
Eenokin rakentaman temppelin paikalle (muista, tämä on muurarilegenda, ei 
raamatullinen totuus!). Eenok asetti temppeliin kiven, jossa oli Jumalan nimi.

Adoniram, pääarkkitehti, ja kaksi muuta työmiestä alkavat rakentaa 
oikeustemppeliä vain löytääkseen Eenokin kiven. Salomolla ja Tyyron 
Hiiramilla, vapaamuurareiden suurmestareilla, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin 
vihkiä nämä kolme työmiestä ammattikunnan saloihin. Kaikille kolmelle 
opetetaan Jumalan nimen oikea lausuminen.
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Skottilainen riitti
15.-16. aste

Vapaamuurarin edetessä skottilaisen riitin 15. ja 16. asteeseen, Hiiram Abiffin 
legenda jatkuu...

Salomon temppeli tuhottiin noin v. 586 eKr. Jumalan nimi hävisi jälleen. 
Jerusalem valloitettiin ja Babylonian vankeus alkoi.

Vangit asuivat Babyloniassa 70 vuotta kunnes Persian kuningas Kyyros, joka 
oli vapaamuurarimestari, näki unen. Unessa leijona ilmestyi hänelle sanoen 
'vapaus vangituille'. Leijonan ohjeiden mukaan Kyyros julisti juutalaisten 
vapautuksen. Hän määräsi heidät rakentamaan Toisen temppelin omassa 
ohjauksessaan.

Monet juutalaiset, erityisesti Nehemia ja Esra olivat vihityt muurariuden 
saloihin. He ohjasivat kaikkia muurareita juutalaisten keskuudessa tekemään 
matkan Babyloniasta Jerusalemiin miekat vöillään ja muurauslastat 
käsissään.

Huolimatta suurusta surusta ja raadannasta temppeli valmistui Kyyroksen 
seuraajan Dariuksen aikana.

Darius valitsi Serubbaabelin suurmestariksi vastaamaan Toisen temppelin 
rakentamisesta. Suoritettuaan vihkimisen vaikeat riitit, Serubbaabelille 
annettiin nimi Jerusalemin korkein prinssi (Sovereign Prince of Jerusalem), ja 
hänen vastuulleen annettiin pyhät astiat, jotka Nebukadnessar oli ottanut 
Salomon temppelistä.

Serubbaabel, yhdessä kuningas Dariuksen kanssa, perusti sitten uuden 
temppelinrakentajien veljeskunnan nimeltä Idän ritarit (Knights of the East). 
Nämä ritarit olivat niiden muurarien joukossa, jotka osallistuivat Toisen 
temppelin rakentamiseen. Tästä uudesta ritarikunnasta tuli soturien 
veljeskunta.

Skottilainen riitti
17.-29. aste

Tähän saakka olemme lukeneet Hiiramin legendan menneistä tapahtumista. 
Katsotaan nyt, miten nykypäivän vapaamuurarius rakentaa tälle legendalle. 
Alla on yhdistelmäkuva Maailmankaikkeuden suuren arkkitehdin temppelin 
muurarivihkimisestä – yksittäisen muurarin elämän puitteissa. Sisältäen 
monia skottilaisen riitin rituaaleja (17-29 asteilta), seuraava kuvaus kertoo, 
kuinka vapaamuuraripappi kulkee temppelin ulommalta pihalta 
suitsutusalttarille esiripun eteen.

Vilkaistaanpa eteenpäin...
Luomme toisen yhdistelmäkuvan tavasta, jolla vapaamuuraripappi astuu 
Kaikkeinpyhimpään Yorkin riitin mukaan.

Vapaamuurari lähestyy hitaasti temppelin ulompaa pihaa. Hän esittää 
olevansa tahrattoman puhdas ollen pukeutunut liidunvalkoiseen 
pellavakaapuun ja siihen samanlaiseen turbaaniin, jonka etuosassa lukee 
'Herralle pyhitetty'. Vyötärön ympärillä on tulipunainen vyö, jossa on 12 
kultaista tähteä!
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Monet torvet alkavat soida odottavasti. Polvistuessaan pellava-asuisten 
miesten eteen, muurari voidellaan öljyllä. Hiljaisella tyytyväisyydellä 
vapaamuuraripapit julistavat hänet 'papiksi iankaikkisesti Melkisedekin 
järjestyksen mukaan'.

Uusi vapaamuuraripappi kävelee pronssialttarin luo. Hän vetää juhlallisesti 
hihansa ylös. Tarjoten käsivartensa avustajille, vapaamuuraripappi sallii 
käsivartensa leikattavan seremoniallisila veitsillä!

Juhlallisen arvokkaasti pappi katsoo ilmeettömin kasvoin, kun hänen verensä 
vuotaa ja valuu alas hänen käsivarsiaan pitkin ennen kuin se kerätään 
maljaan. Ottaen maljan vapaamuuraripappi pirskottaa omaa vertaan alttarille, 
osoitten että hän itse on veriuhri synnille!

Muut papit sitovat hänen haavansa ja johdattavat hänet sitten vesimaljan luo. 
Jälleen suurella arvokkuudella pappi pesee käsivartensa, kätensä ja 
kasvonsa hitaasti, poistaen jokaisen epäpuhtaan aineen kehostaan. Vasta 
sitten vapaamuuraripappi on valmis astumaan temppeliin.

Laskettujen askelin mukaan pappi johtaa vapaamuuraripappien kulkueen 
Boasin ja Jaakinin pylväiden läpi ja kulmakiven alitse, jossa on Hiiram 
Tyyrolaisen, leskivaimon pojan, Salomon luokse lähetetyn, nimikirjaimet.

Pappi etenee suitsutusalttaria kohti, jossa palaa tulisia hiiliä 
Kaikkeinpyhimmän edessä.Hän huomaa tyytyväisenä kynttilänjalat ja 
näkyleipäpöydät, jotka edustavat Maailmankaikkeuden suuren arkkitehdin 
loistoa, ja sanan Jah Bul On.

Saapuessaan suitsutusalttarin luo vapaamuuraripappi pysähtyy. Yhtäkkiä, 
dramaattisella liikkeellä, hän pitää ylhäällä kädessään Uutta testamenttia 
ennen kuin sytyttää sen kuumilla hiilillä!

Papit katsovat vaiti ja tarkasti, kun tuli kuluttaa Uuden testamentin.

Kun liekit loppuvat, vapaamuuraripappi julistaa: 'Se on täytetty!'

Mitä jumalanpilkkaa!

Skottilainen riitti
30.-33. aste

Hiiramin legenda päättyy Kadoshin (Pyhään) taloon.

Päästyään 30. asteelle vapaamuurari saapuu Maailmankaikkeuden suuren 
arkkitehdin pyhään taloon ja lepää työstään. Hän laulaa totuudessa tätä 
laulua:

Ei ole tarvetta vesivaa'alle tai luotilangalle,

muurauslastalle tai puheenjohtajan nuijalle, harpille tai suorakulmalle;

työmme on tehty, Arkki turvallisesti asetettu,

ja meitä tervehditään poikkeuksellisen hyvinä työmiehinä.

Uuden Jerusalemin portit ovat auenneet hänelle, koska hänen sanotaan nyt 
olevan täydellinen! Hän on tullut ikuiseen temppeliin, jossa 
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Maailmankaikkeuden suuri arkkitehti asuu.

Yorkin riitti
1.-10. aste

Kaksi jaksoa sitten jätimme vapaamuuraripapin pyhään paikkaan suitsutus-
alttarin eteen. Hän oli polttanut Uuden testamentin julistaen sen täytetyksi.

Muistaen, että tämä selvitys koostuu Yorkin riitin rituaaleista, katsotaan, mitä 
tapahtuu seuraavaksi...

Vapaamuurariveljeskuntaa edelleen innostaen pappi ottaa omaa vertaan 
maljasta ja asettaa sitä suitsutusalttarin neljän sarven päälle. Hän uhraa 
rukouksia veljensä puolesta, alkaen kunnioittavin sanoin: 'Kaikkivaltias ja 
korkein Maailmankaikkeuden suuri arkkitehti, sinä joka kuljet taivaissa 
nimellä Jah...'

Kun hänen rukouksensa loppuu, pappi kääntyy ja nyökkää juhlallisesti 
päätään. Tämän merkin myötä seitsemän vapaamuuraripappia leyhyttelevät 
läpi pyhän paikan ja sammuttavat liekit kynttilänjaloista.

Kun pyhä paikka on pimeä, pappi kävelee muutamat lyhyet askeleet esiripun 
luo, pirskottaa vertaan maahan seitsemän kertaa ja julistaa äänekkäästi, ' 
Minä olen taivaan kuningas ja maan ja helvetin kuningas!'

Heittäen sauvansa – Aaronin pappisjärjestyksen symbolin – maahan esiripun 
eteen hän julistaa 'Minä olen, minä olen'. Sitten hän repäisee esiripun 
ylhäältä alas, nostaa papinsauvansa ylös, ja johtaa vapaamuuraripapit 
ylimielisesti 'kaikkeinpyhimpään'.

Hänen edessään on liitonarkki armoistuimineen. Istuimella on kolme 
pääkalloa, ja arkin edessä makaa luuranko.

Sivulla on tyhjä kultainen valtaistuin.

Astuen röyhkeästi armoistuimen luo, vapaamuuraripappi pirskottaa omaa 
vertaan sille seitsemän kertaa.

Sen jälkeen pappi avaa liitonarkin lausuen nimen Jah Bul On. Hän ottaa 
arkista Aaronin sauvan ja lain taulut tarjoten niitä muille papeille, jotka 
huolellisesti asettavat kunkin esineen päälle suorakulman, harpin ja 
vesivaa'an merkin.

Sisältö laitetaan sitten takaisin arkkiin ennen kuin pääkallot ja kirves 
palautetaan armoistuimelle.

Kuin yhtenä miehenä, vapaamuuraripapit kääntyvät ja katselevat, kun 
jäljennös temppelin kulmakivestä – tetragrammaton nimeltään – asetetaan 
arkin eteen.

Seremonia saavuttaa nyt huipennuksensa.

Hitaasti, tarkoituksellisesti, kuitenkin odottaen, vapaamuuraripappi lähestyy 
kultaista valtaistuinta. Ennen istuutumistaan valtaistuimelle hänelle puetaan 
kuninkaallisen sininen ja kultainen viitta. Kultainen kruunu lasketaan sitten 
hitaasti hänen päähänsä osoittamaan jumaluuden saavuttamista!

Kun kruunu asettuu hänen päähänsä, vapaamuuraripappi kirkastetaan 
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yhtäkkiä loistavalla valolla. Kaikkeinpyhin ja loppuosa temppelistä täyttyvät 
myös Maailmankaikkeuden suuren arkkitehdin valon säteilyllä. 
Maailmankaikkeuden suuren arkkitehdin kirkkaus on täyttänyt hänen 
temppelinsä ja pappinsa. Molemmat on arvollisiksi havaittu; molemmat on 
sinetöity Maailmankaikkeuden suuren arkkitehdin kirkkaudella.

Temppeli on valmis.

KUINKA PÄÄSEMME VAPAAKSI
KANDIDAATTI
- Julista Jeesuksen Kristuksen herrautta – joka elämänalueelle

Herra Jeesus Kristus, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan Poika, 
tunnustan tarvitsevani Sinua, ja vastaanotan Sinut Herranani ja 
Vapahtajanani.

Kutsun Sinut nyt tulemaan elämäni Herraksi,
Herraksi hengelleni ja suhteessani Sinuun,
kehoni ja käyttäytymiseni Herraksi,
mieleni ja ajatteluni Herraksi,
kieleni ja puheeni Herraksi,
tunteitteni ja reaktioitteni Herraksi,
tahtoni ja kaikkien päätösteni Herraksi,
seksuaalisuuteni Herraksi,
aikani, kotini, perheeni, omaisuuteni ja asemani Herraksi,
ihmissuhteitteni Herraksi.
Kiitos Jeesus, että Sinun veresi vuodatettiin, että minä voisin olla vapaa. 
Amen

HUOM: Irtisanoutuminen tarkoittaa virallisen lausunnon kautta hylkäämistä, välien 
katkaisemista/kieltämistä tai kiistämistä/torjumista, kieltäytymistä hyväksymästä 
totuutena.

Vaadittava toimenpide saatanan oikeuksien pois ottamiseksi on tunnustaa, 
katua ja sanoutua irti. (= Se, mitä meidän pitää tehdä.)

KANDIDAATTI
Isä Jumala, taivaan ja maan Luoja, tulen Sinun luoksesi Poikasi 
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulen syntisenä etsimään 
anteeksiantamusta ja puhdistusta kaikista synneistä, joita olen tehnyt Sinua 
vastaan, ja muista synneistä, joita olen tehnyt Sinun kaltaisuudessasi. 
Kunnioitan maallista isääni ja äitiäni ja kaikkia esivanhempiani, verisukulaisia 
tai adoption kautta tulleita, mutta käännyn täydellisesti pois ja sanoudun irti 
kaikista heidän synneistään. Annan anteeksi kaikille esivanhemmilleni heidän 
syntiensä vaikutukset lapsiini ja minuun. Tunnustan ja sanoudun irti kaikista 
omista synneistäni. Sanoudun irti saatanasta ja kaikista sen teoista 
perheessäni ja minussa.
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Sanoudun irti ja hylkään kaiken esivanhempieni tai oman osallistumisen 
vapaamuurariuteen tai kaikkiin muihin looseihin tai veljeskuntiin. Sanoudun 
irti noituudesta, joka on pääasiallinen henki vapaamuurariuden takana, ja 
sanoudun irti Baphometista/Behemotista, antikristuksen hengestä ja 
luciferin opin kirouksesta. Sanoudun irti epäjumalanpalveluksesta, 
jumalanpilkasta, salassapidosta ja vapaamuurariuden petoksesta kaikilla 
tasoilla. Erityisesti sanoudun irti epävarmuudesta, aseman ja vallan 
rakkaudesta, rahanahneudesta, himoitsemisesta, ahneudesta ja ylpeydestä/ 
ylimielisyydestä, joka on voinut johtaa esivanhempani vapaamuurariuteen. 
Sanoudun irti kaikista peloista, jotka pitivät heidät muurariudessa, erityisesti 
kuolemanpelosta, ihmispelosta ja luottamisen pelosta, Jeesuksen Kristuksen 
nimessä.

Sanoudun irti jokaisesta esivanhempieni asemasta loosissa, mukaan lukien 
Tyler, mestari, palvova mestari tai mikä muu tahansa. Sanoudun irti 
kutsumasta ketään ihmistä mestariksi, sillä Jeesus Kristus on ainoa Mestarini 
ja Herrani, ja Hän kieltää kaikilta muilta tämän nimen.

Sanoudun irti saattamasta toisia vapaamuurariuden ansaan ja katsomasta 
toisten avuttomuutta rituaalien aikana.

Sanoudun irti vapaamuurariuden vaikutuksista, jotka ovat siirtyneet minuun 
kenen tahansa naispuolisen esivanhemman kautta, joka tunsi itsensä 
aviomiehensä luottamukseen kelpaamattomaksi ja hylätyksi, kun tämä lähti 
osallistumaan mihin tahansa loosiin ja kieltäytyi kertomasta hänelle salaisista 
toimistaan.

Vapaamuurariuden valtiaat:
● Jezebel
● Antikristus
● Kuolema ja helvetti
● Vapaamuurarius
● Lucifer
● Brumaus – laittomuuden & vapaamuurariuden pinnanalaiset vallat

OHJAAJA
Sido ja eristä valtiaat, sitten vapauta kandidaatti niiden vallasta ja lähetä ne Jeesuksen 
Kristuksen ristin juurelle.

VALOISTA IRTISANOUTUMINEN JA NIISTÄ IRTAUTUMINEN
KANDIDAATTI

1. Sanoudun irti VAPAAMUURARIUDESTA, sen kaikista valoista, 
salaisuuksista, kirouksista ja riiteistä.

2.  Sanoudun irti VAPAAMUURARIUDEN, BAPHOMETIN/
BEHEMOTIN, HIMON, EPÄJUMALANPALVELUKSEN JA 
BRUMAUKSEN hengistä.
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3. Sanoudun irti jokaisesta esivanhempieni VAPAAMUURARIUDEN, 
EPÄJUMALANPALVELUKSEN, BRUMAUKSEN ja HIMON hengistä 
perheeni sukupolvissa. Sanoudun irti LUCIFERIN OPIN 
KIROUKSESTA ja perheeni sitoutumisesta Luciferiin. Sanoudun irti 
Horuksen silmästä ('kaiken näkevä silmä') vapaamuurariuden 
pyramidin huipulla, ja täydellisesti torjun sen petollisena Luciferin 
silmän edustajana.

4. Sanoudun irti ja perun antikristuksen merkin ja sinetin perheeni 
sukupolvista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, pyydän Sinua 
vapauttamaan Jeesuksen vuodatetun veren vallan ja kirjoittamaan 
Herran Jeesuksen Kristuksen nimen sinetiksi otsalleni.

Ilm. 22:4: '...ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.'

OHJAAJA(T) - Toimintaohje

● Katkaise sukupolvien väliset yhteydet ja jumalattomat sielunjen siteet 
– aseta Jeesuksen risti kandidaatin ja sukupolvien väliin 10. 
sukupolveen asti (tuhoa kaikki kiroukset, perinnölliset sairaudet).

● Katkaise jumalattomat sielujen siteet sukulaisiin, kumppaneihin, 
vapaamuurariloosien ja kaikkien sen alajärjestöjen, kuten Eastern 
Star, Oranialaisveljeskunta (Orange Lodge), the Buffaloes jne.,  
jäseniin tai virkailijoihin.

● Voitele otsan keskiosa öljyllä ja aja ulos Horuksen 3. silmä.
● Sulje pois loosin seinällä oleva 'kaiken näkevä silmä'.
● Katkaise mielen hallinnan valta ja henkinen valta, joka vaikuttaa 

mieleen.
● Vapauta mieli Herran Jeesuksen Kristuksen totuudelle.

OHJAAJAN OHJE: - eristä ja sido kaikki 2.  ja ylempien asteiden henget 
ensimmäisestä asteesta silloin, kun käsittelet sitä astetta. Kun olet saanut 
valmiiksi ensimmäisestä asteesta irtisanoutumisen, vapauta kandidaatti 
kaikesta ensimmäisen asteen demonisuudesta, ja lähetä se Herran 
Jeesuksen Kristuksen ristin juurelle Hänen ohjaukseensa.

Tee tämä jokaisella asteella.

Sininen loosi (1.-3. aste) on vapaamuurariuden perusta – 
Nämä rukoukset tuhoavat perustan

Oppilasmuurari (1. aste) – 'Sisääntulon järkytys' 
Jos osallistut yhteen kokoukseen, liityit mukaan

KANDIDAATTI
● Sanoudun irti vapaamuurariuden 'uudesta syntymästä', ja 

kaikesta antautumisesta antikristuksen hengen alle.
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● Sanoudun irti valasta
'antaa leikata kurkkuni korvasta korvaan, repiä kieleni juurineen, 
haudata ruumiini meren karkeaan hiekkaan'.

● Vapautan itseni kaikista näistä kirouksista: allergia, astma, 
rauhasongelmista, kuolemasta ja hajaannuksesta perheessä.

● Tuhoan 1. asteen rituaalien vallan.
● Otan pois siteen (huijauksen) silmiltäni, ja tuhoan migreenien, pelon, 

petoksen ja hengellisen tai fyysisen sokeuden kiroukset.
● Leikkaan hirttosilmukan (hinausköyden) kaulani ympäriltä ja tuhoan 

hengitysvaikeuksien, tukahduttamisen ja hallinnan kiroukset.
● Sanoudun irti 1. asteen vihkimisriittien väkivaltaisista iskuista 

kurkkuun ja niistä aiheutuvista kirouksista kieleen ja kurkkuun sekä 
suuhun, kuten puhevaikeuksista, suulakihalkiosta ja vaikenemisesta.

● Tuhoan 'leikatun kurkun' kirouksen elämästäni ja taloudestani.
● Sanoudun irti valasta

'antaa repiä kieleni juurineen ja halkaista se päästä juureen'. Tuhoan 
kaikki kiroukset suustani, hampaistani, kurkustani, äänihuulistani, 
onteloistani ja nenästäni sekä vaadin itselleni Ps. 107:30 lupauksen 
'Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta 
(engl. Käännös = tuhosta)'.

● Sanoudun irti käsisymbolista kurkun poikki ja johtajuuden 
tuhoamisesta pappisvirassa tai johtamisessa.

● Sanoudun irti valasta 'et kykene puhumaan tuomiopäivänä'  tai 
puolustautumaan syytettynä ollessasi, ja tuhoan puhumattomuuden 
tai äänettömyyden kirouksen.

● Tuhoan harpin kärjen vallan vasemmasta rinnastani ja siihen liittyvät 
kiroukset ja sydänvaivojen pelon.

● Sanoudun irti kaikista veriliitoista, joissa vuodatetaan verta.
● Sanoudun irti sanotuista sanoista 'astun sisään köyhänä hakijana 

etsien valoa' ja siitä aiheutuvasta köyhyydestä ja sokeudesta.
● Sanoudun irti ja katkaisen köyhälistön vaatetuksen ja siihen liittyvän 

köyhyyden ja nöyryytyksen vallasta.
● Sanoudun irti ja tuhoan salasanan 'Booas' valtan, ja 1. asteen 

kädenpuristuksen tuoman ylpeyden ja sairaalloisuuden kirouksen.
● Tuhoan muurariraamatun suutelemisen ja muurarialttarin 

kumartamisen vallan epäjumalille (Baphomet) kumartamisena.
● Poistan ja sanoudun irti 1. asteen valkoisesta esiliinasta ja tuhoan 

sairaalloisuuden kirouksen, erityisesti nilkoissa, polvissa ja naisten 
lanteissa.

● Sanoudun irti kaikesta antautumisesta ja alistumisesta 
'Maailmankaikkeuden suurelle arkkitehdille' ja vapaamuurariuden 
epäjumalille ja epäjumalanpalvonnalle elämässäni.

● Sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurariuden väärän yhteyden ja 
vapaamuurariuden öljyllä voitelun kirouksen.
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OHJAAJA
- eristä kaikki 3. asteen ja sitä ylemmät henget

Veljesmuurari (2. aste)
KANDIDAATTI

● Sanoudun irti valasta
'...antaa repiä vasemman rintani auki, vetäistä sydämeni ulos ja 
syöttää taivaan linnuille ja kedon eläimille'.

● Otan pois 2. asteen huijauksen siteen silmiltäni ja hinausköyden 
oikeasta käsivarrestani/olkapäästäni sen sairaalloisuuden 
kirouksineen.

● Vapautan itseni harpin pelosta oikeassa rinnassani.
● Otan pois 2. asteen köyhälistön vaatteet ja niiden köyhyyden ja 

nöyryytyksen kirouksen.
● Tuhoan 2. asteen kädenpuristuksen, merkin ja salasanojen 'Jaakin' ja 

'Shibbolet' vallan.
● Pyydän Jumalaa puhdistamaan vapaamuurariraamatun ja 2. asteen 

esineiden koskemisesta/suutelemisesta.
● Otan pois 2. asteen esiliinan ja katkaisen sen kirousten vallan.
● Tuhoan 'Maailmankaikkeuden suuren arkkitehdin' 2. asteen vallan.
● Vapautan itseni rintani ja sydämeni kynsimisen kirouksesta.
● Tuhoan tämän verivalan vallan ja vapautan itseni jokaisesta 

kirouksesta ja sydänkohtauksen ja rintasyövän pelosta tämän 
verivalan johdosta. Tuhoan näiden vallan ja vapautan itseni 
kirouksesta kuolla sydän- tai keuhkosairauteen, rinta- tai verenkierto-
ongelmiin.

● Tuhoan jokaisen kirouksen tulla ammutuksi tai pistetyksi sydämeen, 
ja kirouksen itseni tai jälkeläisteni ennenaikaisesta kuolemasta ja 
vapautan perhekuntani pitkäikäisyyteen ja hengelliseen kypsyyteen.

● Sanoudun irti veljeskunnan rintamerkistä, ja kaikesta 
pakkomielteestä saada tietoa.

● Sanoudun irti kaikesta tunne-elämän kovuudesta, apatiasta, 
välinpitämättömyydestä, epäuskosta, syvästä vihasta ja kovuudesta 
Jumalaa ja hengellisiä asioita kohtaan.

● Sanoudun irti vapaamuurariuden luotisuorasta, ja tuhoan 
vapaamuurariuden väärän vanhurskauden ja oikeuden kirouksen.

OHJAAJA
- eristä kaikki 4. ja sitä ylempien asteiden henget. 
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KANDIDAATTI
● Sanoudun irti valasta

'...antaa katkaista ruumiini kahtia, repiä suoleni ulos ja polttaa 
tuhkaksi, sirotella tuhkat maan neljään tuuleen, niin ettei enää ole 
muistoa tällaisesta surkimuksesta'.

● Sanoudun irti kaikista sopimuksista kuoleman hengen kanssa.
● Vapautan itseni vatsa- ja lisääntymisongelmista, 

paksusuolitulehduksesta ja aina huomiotta jätetyksi tulemisesta.
● Sanoudun irti väärästä nöyryydestä, väärästä kuoleman varjon laak-

sosta, väärästä ylösnousemuksesta, rangaistuksen merkistä, 
kaavusta ja hupusta ja kaikesta tahdon antautumisesta 3. asteen 
saatanalle.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaiken vaikutuksen elämästäni 2 miekan 
asettamisesta munuaisten tai vyötärön päälle.

● Otan pois 3. asteen huijauksen siteen silmiltäni ja hinaus-/
hirttoköyden ja tuhoan hengitysvaikeuksien ja hengellisen sitomisen 
kiroukset.

● Otan pois 3. asteen  köyhälistön vaatteet ja niiden kiroukset ja 3. 
asteen esiliinan ja sen kiroukset.

● Tuhoan pelon molempiin rintoihin kohdistuvista harpin teristä.
● Sanoudun irti jumalanpilkasta, että saatana on 'korkein'. (Tätä ei 

lausuta eikä opeta Suomessa sinisissä looseissa.)
● Julistan Jeesuksen Kristuksen kaiken Herraksi.
● Vapautan itseni kaikista yliluonnollisten (okkulttisten) 

loukkaantumisten, onnettomuuksien, eriskummallisten/luonnon- 
onnettomuuksien, vahinkojen ja kuoleman, kuolemanpelon, väärän 
marttyyriuden ja kaikenlaisen raiskauksen ja raiskauksen pelon, 
hyökkäyksen ja pahoinpitelyn kirouksista.

● Sanoudun irti demonisista nimistä/salasanoista Ma Ha Bone ja Ma 
cha ben, jotka tarkoittavat kaataa, suistaa alas, alentaa. Katkaisen 
tämän kirouksen elämästäni ja sukupuustani Herran Jeesuksen 
Kristuksen nimessä.

● Sanoudun irti vapaamuurariuden 3. asteen lyönneistä päähän ja 
vapautan itseni ja perheeni rettelöitsijöiden, migreenien, 
päänsärkyjen, näönmenetysten, sokeuden, pää- ja aivovammojen, 
valtimonlaajentumien, halvausten ja verenvuotojen pelon kirouksista. 
Jeesuksen Kristuksen nimessä julistan, etten kuole päähän 
kohdistuvista iskuista.

● Tuhoan 'Maailmankaikkeuden suuren arkkitehdin' vallan elämässäni.
● Tuhoan Hiiram Abiffin valekuoleman ja ylösnousemuksen vallan.
● Sanoudun irti vapaamuurariuden väärästä kristuksesta ja 

pelastajasta, Hiiram Abiffista
● Hiiram Abiffin väärästä kuolemasta ja ylösnousemuksesta
● Hiiram Abiffin väärästä evankeliumista ja uhriverestä
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● Hiiram Abiffin rituaalikuolemasta ja murhasta.
● Sanoudun irti kaikista omista ja esi-isieni tekemistä verivaloista ja 

julistan rauenneeksi kaikki liitot kuoleman kanssa Jeesuksen 
Kristuksen veren vallalla.

● Tuhoan jumalaa kuvaavan 'kadonneen sanan' 'Jah bul on' vallan.

● Sanoudun irti etsimästä 'Mestarin sanaa'. Julistan, ettei Jumalan 
sana ole kadonnut, vaan täysin ilmestynyt Herrassa Jeesuksessa 
Kristuksessa.

● Sanoudun irti vapaamuurarin arkusta (nahka/kangaspeitteestä )ja 
vapautan itseni kuoleman kirouksesta – kehostani, avioliitostani, 
lapsistani, työpaikastani ja ihmissuhteistani.

● Sanoudun irti vapaamuurarien arkun pääkallosta ja ristikkäisistä 
luista (näitä ei Suomessa sinisissä looseissa) sekä kaikesta 
kiinnostuksesta siihen, ja vapautan itseni itsemurhasta, anoreksiasta, 
onnettomuuksista, riskinottamisesta ja hirttokuolemasta.

● Sanoudun irti riippuvuudesta adrenaliiniin, joka johtaa kuoleman 
kanssa flirttailuun, ja tuhoan kuoleman ja murhan kirouksen, jotka 
syntyivät verivalojen, rituaalikuoleman näyttelemisen ja 
vapaamuurariarkkuun menemisen kautta.

● Tuhoan suolisto- ja vatsasyövän sekä tulen aiheuttaman kuoleman ja 
onnettomuudet.

● Sanoudun irti vapaamuurariuden väärästä valosta, valon enkelistä, 
vääristä valon pojista, ja julistan vaeltavani Herran Jeesuksen 
Kristuksen valossa 1 Joh. 1:5-7.

● Vapautan itseni kaikista vapaamuurarivalojen johdosta tulevista 
väärennetystä kärsimisestä, kivusta ja väärästä marttyyriudesta. 
Katkaisen kaiken yhteyden vapaamuurariristin kärsimisen kanssa.

● Sanoudun irti 9-päisestä Hydra-käärmeestä ja sen vallasta ja 
väärästä valosta
● Hydran äänestä ja meedion kirouksesta ja hengestä
● Mestarimuurarin ennustuskyvystä
● väärästä taivaan kuninkaasta, väärästä isästä ja väärästä 

pojasta.
● Tuhoan kirouksen, että Isä Jumala on ankara tuomari, ja 

vapaamuurariuden väärän palveluksen kirouksen.
● Tuhoan kaiken jäljellä olevan Sinisen loosin henkien (ylpeys, salailu, 

petos, veljeys, lojaalisuus, Sinisen loosin valtiaat) vallan.

Kun olet läpäissyt Sinisen loosin ja tullut mestarimuurariksi, 
sinun on mahdollista nousta vapaamuurariuden portaita 

Skottilaisen (32 astetta) tai Yorkin (10 astetta) riitin mukaan
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SKOTTILAISEN RIITIN RUKOUKSET

Huom: Joka asteella on oma kaavansa; jokaisella sinun täytyy
● Katkaista rituaalin valta
● Poistaa kaikki vaatetus, päähineet ja jalkineet
● Katkaista kaikki valat ja vastakiroukset
● Katkaista kädenpuristus (ylpeys, määräysvalta)
● Sanoutua irti epäjumalista (katkaista niiden valta)
● Katkaista salasanan ja tunnussanan valta

Ei näytä olevan ehdottoman tärkeää mennä kaikkiin yksityiskohtiin kaikissa 
ylemmissä asteissa, vaikka jonkun tietyn henkilön kohdalla joku aste saattaa 
täytyä käsitellä yksityiskohtaisesti.

OHJAAJA
- kuten aikaisemminkin, eristä kaikki 15. asteen ja sitä ylemmät henget

Täydellisyyden loosi (4.-14. aste)

KANDIDAATTI
● Sanoudun irti ja tuhoan täydellisyyden loosin vallan ja sen kaikki 

rituaalit, vaatetuksen, valat, salasanat, tunnussanat ja 
kädenpuristukset.

● Sanoudun irti väärästä jumalasta Jabulon (yhdistelmä Jehovasta, 
Baalista ja Osiriksesta).

Salainen Mestari (4. aste)
● Sanoudun irti salasanasta 'Adonai' - (edustaa väärää jumalaa).
● Ssanoudun irti väärennetystä valon kynttilänjalasta, 

vapaamuurariuden käärmeestä ja Falloksen palvonnasta.

Täydellinen Mestari (5. aste)
● Sanoudun irti salasanasta 'Akaasia, Jehova, Ma Ha Bone' – 

(edustaa väärää jumalaa).

Luotettava Sihteeri (6. aste)
● Sanoudun irti salasanasta 'Jehova' – edustaa väärää jumalaa.
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Esimies ja Tuomari (7. aste)
● Sanoudun irti vapaamuurariuden oikeusistuimesta ja tuhoan 

vapaamuurarioikeuden vallan ja oikeusjutun häviämisen 
vapaamuurariuden epäoikeudenmukaisuuden vuoksi.

● Sanoudun irti valasta
'Minua häpäistään ja menetän elämäni kärsien ja kidutettuna.'

● Sanoudun irti ja tuhoan kirouksen, että nenäni leikataan irti.
● Sanoudun irti salasanasta Hirum-TITO-CIVI-KY.
● Sanoudun irti kärsimyksen, kidutuksen ja häpeän kirouksesta 

jokaisella elämänalueellani, työpäikallani, maineessani, lapsieni 
puolelta, kaikissa ihmissuhteissa.

● Tuhoan kirouksen tulla irtisanotuksi, vältellyksi ja häpeällisesti 
erotetuksi. Tuhoan kirouksen tulla maasta karkoitetuksi.

● Sanoudun irti vapaamuurarien valasta 'saattaa kosto pettureille' ja 
tuhoan kaikki koston henget kaikista elämäni ihmissuhteista.

● Vaadin itselleni lupauksen Jer. 30:17:n mukaan:
'Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut 
saamistasi iskuista, sanoo Herra, sinut, ..., jolla on nimenä 
'hyljätty', 'se, josta ei kukaan välitä'. ('... koska he kutsuivat sinua 
hyljätyksi...Engl. Käännös, käänt. Huom.)

Rakennusten Ylitarkastaja (8. aste)
● Sanoudun irti valasta

'...aikaisempien rangaistusteni alaisena, paitsi sitä, että ruumiini 
katkaistaan ja suoleni revitään ulos...'

● Sanoudun irti salasanasta Akar-Jai-Jah
● Sanoudun irti ja tuhoan väärän opin täydellisyydestä.

Yhdeksän Valitsema (9. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... alistun katoamaan kostonhimoisen aseen (tikarin) kautta, joka 
annetaan minulle kunniakkaaksi merkiksi tästä veljeskunnasta...'

● Tuhoan vapaamuurarillisen kirouksen kostosta, murhasta ja 
kuolemasta sukupuussani. Tuhoan kirouksen tulla pistetyksi kuoliaaksi 
fyysisesti, tunne-elämässä, henkisesti tai hengellisesti
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Viidentoista Valitsema (10. aste)
● Sanoudun irti valasta

'...antaa halkaista ruumiini pystysuorasti, ja olla alttiina ulkona 
kahdeksan tunnin ajan, että myrkkykärpäset voivat syödä 
sisälmykseni, leikata pääni poikki ja asettaa se maailman 
korkeimmalle huipulle, sekä olen aina valmis tuottamaan saman 
rangaistuksen niille, jotka paljastavat tämän asteen...'

● Tuhoan kirouksen väkivallasta ja kuolemasta ruumiistani, ja valan 
tuottaa vapaamuurarillinen kosto niille, jotka paljastavat 
vapaamuurarien salaisuuksia.

● Sanoudun irti salasanasta Elignam.

Kahdentoista Valitsema (11. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... antaa leikata ruumiini kahtia, menettää muistini ja tulla pidetyksi 
häpeällisenä/pahamaineisena ja ennalta kirottuna. Jumala ja hänen 
pyhät evankelistansa minua auttakoon...'

● Tuhoan kirouksen antaa ruumiini tai käteni leikattavaksi kahtia ja 
muistin ja maineen menetyksen.

● Sanoudun irti salasanasta Stolkin-Adonai.

Suuri Mestariarkkitehti (12. aste)
● Tuhoan valan

'... antaa leikata ruumiini kahtia, menettää muistini ja tulla pidetyksi 
pahamaineisena ja ennalta kirottuna. Lisäksi lupaan ja suostun siihen, 
että nimeni kirjoitetaan punaisin kirjaimin ja ripustetaan 
Tuomiokapituliin häpeän/pahamaineisuuden merkiksi...'

● Sanoudun irti ja tuhoan vapaamuurarien rakennustyökalut ja 
rakennusohjeet elämästäni, julistan, että elämäni tulee rakentumaan 
Herran Jeesuksen Kristuksen perustukselle.

● Sanoudun irti salasanasta Rab-banaim.

Kuningas Salomon Pyhä Royal Arch (13. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... suostun kärsimään kaiken tuskan aikaisemmista sitoumuksistani, 
antamaan ruumiini ruoaksi villielänten raakuudelle. Olen sidottu 
veljeskuntaan ikuisesti oman elämäni vastuulla.'

● Tuhoan kirouksen ruumiini antamisesta villieläinten saaliiksi ja 
elämäni olevan kuolemanvaarassa.

● Sanoudun irti salasanoista 'Minä Olen se joka Minä Olen', ja Jehova.
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Ylevä Valittu (14. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... antaa leikata vatsani auki, repiä sisälmykseni sieltä ja antaa 
nälkäisille haaskalinnuille.'

● Sanoudun irti ja tuhoan Maailmankaikkeuden suuren arkkitehdin 
sinetin ja antikristuksen sinetin elämästäni Jeesuksen Kristuksen 
pyhässä nimessä.

● Sanoudun irti ja tuhoan kaikki kiroukset kuolemasta tai vatsa- ja 
suolistosairaudesta.

● Sanoudun irti kirouksesta saattaa kosto niille, jotka luopuvat 
vapaamuurariudesta.

● Sanoudun irti täydellisyyden tavoittelusta (perfektionismista).
● Sanoudun irti salasanoista Adonai, Bea Maked, Bemera, Jehova ja 

Jod He Van He (JHVH).

OHJAAJA:
- Eristä kaikki 19. asteen ja sitä ylemmät henget

Rose Croix Chapter (Ruusuristin osasto)

KANDIDAATTI
● Sanoudun irti kaikista omista ja esi-isieni tekemistä valoista ja 

tuhoan Rose Croix Chapterin rituaalien, vaatetuksen, valojen, 
salasanojen, tunnussanojen ja kädenpuristusten kautta manatut 
kiroukset (15.- 18. asteet).

Jerusalemin Prinssien Neuvosto (15. - 16. aste)
● Sanoudun irti omista ja esi-isieni tekemistä valoista ja katkaisen 

kirousten voiman, jotka on manattu vapaamuurarien Jerusalemin 
prinssien neuvoston asteilla Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä.

Miekan eli Idän Ritari (15. aste)
● Sanoudun irti ja otan pois 15. asteen esiliinan.
● Sanoudun irti salasanasta RAPH-O-DOM.
● Sanoudun irti väärästä sotilaasta, joka suojelee 3. temppelin 

rakennusta.
● Sanoudun irti  15. asteen sotilasveljeskunnasta ja väärästä soturin 

viitasta.
● Sanoudun irti kaikesta liittoutumisesta Persian prinssin kanssa, sekä 

hallitsemisen laista, herruudesta ja antikristuksesta.
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● Sanoudun irti meedialaisten ja persialaisten laista, joka anastaa 
Jumalan Karitsan paikan.

● Sanoudun irti olemasta soturi, joka on vannoutunut kantamaan 
rangaistuksen miekkaa.

Jerusalemin Prinssi (16. aste)
● Sanoudun irti valasta

'...tulla rangaistuksi riisumalla alasti ja sydän lävistettynä tikarilla'.
● Sanoudun irti ja riisun vapaamuurariuden 16. asteen väärän soturin 

viitan ja esiliinan.
● Sanoudun irti salasanasta TEBET-ADAR.
● Sanoudun irti, katkaisen ja tuhoan kaikki sopimukset Persian prinssin 

kanssa ja kaikki meedialaisten ja persialaisten lait.
● Sanoudun irti ja katkaisen väärän soturin rangaistuksen miekan.
● Sanoudun irti valasta puolustaa vapaamuurareiden temppeliä 

hinnalla millä hyvänsä, mukaanlukien oma ja perheeni elämä.
● Tuhoan uhkailun/pakottamisen/pelottelun kirouksen, joka tulee 

pelosta ja väkivallalla uhkaamisesta sekä häpäisyn kirouksen.
● Tuhoan jumalallisten näkyjen ja ilmestysten puutteen kirouksen.

Idän ja Lännen Ritarit (17. aste)
● Sanoudun irti valasta

'...tulla rangaistuksi ei vain häpäisemällä, vaan pitämällä elämääni 
välittömästi menetettynä siten, että se otetaan minulta kaikella 
kidutuksella ja tuskalla niillä tavoilla, joihin olen suostunut 
aikaisemmilla asteilla.'

● Sanoudun irti salasanasta/tunnussanasta, Abaddonin nimestä ja 
hengestä, kuoleman ja helvetin kuninkaasta ja Abaddonin 
hallintavallasta elämässäni sekä kaikista kuoleman ja sairauden 
kirouksista.

● Sanoudun irti tämän asteen veriuhrirituaalista ja oman vereni 
vuodattamisesta syntien sovitukseksi.

● Sanoudun irti olemasta vapaamuurarillinen veriuhri; tuhoan 
vapaamuurariuden väärän sovituksen kirouksen ja tuhoan kirouksen 
tulla uhratuksi väärällä sovituksen alttarilla. Tulen pois väärältä 
sovituksen alttarilta ja julistan, että Jumalan Karitsan veri on ainoa 
syntieni sovitus. Pyydän Jumalaa vapauttamaan Jumalan Karitsan 
veren sukupuuni ylle.

● Sanoudun irti ja tuhoan vapaamuurarillisen marttyyriuden kirouksen, 
ja kiduttamisen ja tuskan kautta seuraavan välittömän kuoleman 
kirouksen.
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● Sanoudun irti 
- seitsemän sinetin rikkomisesta

- seitsemän sinetin selityksestä

- Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Karitsan pilkasta

- seitsemän sinetin kirouksista
● Vapautan elämäni ja perheeni 'elämään Kristuksessa' (Room. 8:2).

Rose Croix ritari (Knights of the Pelican & Eagle, and 
Sovereign Prince Rose Croix of Heredom) (18. aste)

● Sanoudun irti valasta
'... tulla rangaistuksi jäämällä ikuisesti osattomaksi totuuden sanasta, 
olla ainaisesti pimeydessä, vereni vuotaessa jatkuvasti ruumiistani, 
kärsiä keskeytyksettä julmasta sielun katumuksesta; että katkerin 
sappi, etikalla sekoitettu, on alituinen juomani; terävimmät piikit 
tyynynäni ja ristinkuolema saattaa olla rangaistukseni täydelliseksi 
tekijä...' 'Kauhut, joita juuri näit ovat vain kalpea kuvaus niistä, joita 
tulet kärsimään, jos rikot lakejamme tai loukkaat niitä velvoitteita, jotka 
olet ottanut.'

● Tuhoan kaikkien näiden kirousten voiman ja tuhoan kirouksen olla 
tunne-elämältäni ja fyysisesti tuhottuna koko elämäni.

● Tuhoan unettomuuden ja kyvyttömyyden levätä kirouksen ja 
väärennetyn ristin viimeisen rangaistuksen.

● Sanoudun irti ja tuhoan Chapter Rose Croix:n vallan ja julistan, 
että tulen kokonaan ulos Rose Croix:n kuoleman kammiosta.

● Sanoudun irti 18. asteen täydellisyyden ja omavanhurskauden 
valheesta.

● Sanoudun irti okkulttisesta Rose Croix:n puhdistavasta tulesta.
● Sanoudun irti salasanoista IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA 

ja sen palamisesta.
● Sanoudun irti väitteestä, että Jeesuksen Kristuksen kuolema oli 

'surkea onnettomuus'.
● Sanoudun irti, poistan ja tuhoan surun verhon.
● Sanoudun irti Rafaelista – vapaamuurariuden henkioppaasta - ja 

katkaisen sen vallan ja julistan, että minua ohjaa vain Pyhä Henki.
● Sanoudun irti ja torjun Pelican -noituuden hengen ja Rosicruciaanien 

ja Kabbalan salatieteiden vaikutuksen tämän asteen takana, sekä 
tietoisen sovitusopin pilkkaamisen, Jeesuksen Kristuksen jumaluuden 
kiistämisen Pelicanin itsensä vuodattamalla verellä poikasiensa 
puolesta (18. asteen symboli).

● Sanoudun irti Jesajan 53 luvun pilkaten lukemisesta tällä asteella ja 
pelastajan mielenlaadun ottamisesta toisten auttamiseksi.

  22



● Sanoudun irti ja tuhoan väärän ehtoollisen keksin, valkoviinin ja 
suolan voiman Kristuksen rikotun ruumiin puuttuessa ja 
kykenemättömyydessä hyväksyä ristin voima, sekä kaikki tästä 
seuraavat kiroukset.

● Sanoudun irti kaikesta väärästä käyttämisestä ja katkaisen 
salasanojen/tunnussanojen Immanuel, I.N.R.I. (Jeesus Nasaretilainen, 
juutalaisten kuningas) voiman.

● Sanoudun irti tällä asteella annetusta väärästä uudesta käskystä 
'rakastaa toisianne' ja siitä johtuvasta keskinäisestä riippuvuudesta. 
Tuhoan sen kirouksen perheessäni ja vapautan todellisen Jumalan 
rakkauden toisiin.

● Sanoudun irti ja tuhoan kirouksen hengellisestä siteestä ja 
alistumisesta vapaamuurariuden 33. asteen valoihin.

● Sanoudun irti 18. asteen suitsutusalttarista sen kaikkine viitteineen 
esiripun repimisestä ja väärästä esirukouksesta.

● Sanoudun irti pilkkaamisesta ja katkaisen Uuden Testamentin 
polttamisen ja sanojen sanomisen 'se on täytetty' voiman, sekä 
vapautan itseni kaikesta siitä johtuvasta kyvyttömyydestä 
vastaanottaa ilmestyksiä Uudesta Testamentista tai lukea Jumalan 
Sanaa; tai kyvyttömyydestä astua Jeesuksen Kristuksen täytettyyn 
työhön, kun Hän sanoi 'Se on täytetty'.

Huom: Tämä aste pilkkaa Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ristillä. Se 
yrittää tuhota kristinuskon perustuksen.

OHJAAJA
- eristä kaikki 31. asteen ja sitä ylemmät henget

Kadoshin neuvosto (19. - 30. aste)
● Sanoudun irti ja tuhoan esi-isieni tai itse tekemieni Kadoshin 

neuvoston (19. - 30. asteet) rituaaleihin, rangaistuksiin, vaatetukseen, 
valoihin, sala-/tunnussanoihin ja kädenpuristuksiin liittyvät kiroukset.

● Sanoudun irti ja tuhoan tämän asteen väärien jumalien vallan.

Suur-Ylipappi (19. aste)
● Sanoudun irti 19. asteen suurylipapista.
● Sanoudun irti ja tuhoan vapaamuurarien 'Kolmivaltiaan (Thrice 

Puissant)' kirouksen.
● Tuhoan vapaamuurariuden väärän valtaistuimen ja valtikan kirouksen.
● Sanoudun irti Jeesuksen Kristuksen pappeuden ottamisesta ja 

jumaluuden käytöstä saatanan pappeuden piilottamiseksi.
● Sanoudun irti pyhän voiteluöljyn käytöstä, ja julistuksesta, että 

ihmisestä tulee 'pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen 
mukaisesti'. Sanoudun irti 19. asteen väärästä voitelusta.
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● Sanoudun irti astrologiasta, eläinradasta ja tuhoan kiroukset ja 
pimeyden voimat astrologiassa ja ennustamisessa.

● Sanoudun irti vapaamuurariuden myötä tulevasta väärästä hengen 
hedelmästä.

● Sanoudun irti 19. asteen väärästä opista (144,000, ja kulttiopista).
● Sanoudun irti täydellisen tottelevaisuuden valasta, joka saa aikaan 

tottelemattomuuden Israelin Jumalalle.
● Sanoudun irti 19. asteen viidestä sala-/tunnussanasta sekä niiden 

väärästä käytöstä.

1. Halleluja

2. Herralle kiitos

3. Immanuel

4. Jumala olkoon kanssasi

5. Amen

Symbolisen Loosin Mestari (20. aste)
● Sanoudun irti salasanoista JEKSON/STOLKIN.
● Sanoudun irti vapaamuurariuden väärästä totuudesta, Luciferin 

valosta ja salatiedosta.

Nooan eli Preussilainen Ritari (21. aste)
● Sanoudun irti salasanasta PELEG.

Kuninkaallisen Kirveen Ritari tai Libanonin Prinssi (22. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... rangaistus joutua Libanonin vuoren korkeimmalle huipulle, 
tuhoutua sen ikuiseen lumeen...'

● Sanoudun irti salasanoista NOOA, BEZALEEI-SODONIAS.
● Sanoudun irti ja tuhoan vapaamuurarien kirveen voiman kaataa 

Jumalan ihmiset ja täydellisesti vastustaa Jumalan temppeliä.
● Sanoudun irti Libanonin prinssistä.

Tabernaakkelin Päälliköt (23. aste)
● Sanoudun irti valasta

'...ei vähempää rangaistusta kuin että maa aukeaa jalkojeni alla ja 
nielaisee minut elävältä kuten Koorahin, Daatanin ja Abiramin...'

● Sanoudun irti salasanasta URIEL-JEHOVAH.
● Sanoudun irti ja otan pois vapaamuurarien 23. asteen esiliinan.
● Sanoudun irti pappeuden väärästä viitasta.
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● Sanoudun irti vapaamuurariuden väärästä hengen hedelmästä ja 
seitsenhaaraisesta astrologian kynttilänjalasta.

Tabernaakkelin Prinssi (24. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... ei vähempää rangaistusta kuin tulla taivaasta tulevan tulen 
kuluttamaksi, kuten Naaham ja Abihu, ja että tuhkani heitetään ilmaan 
ja puhalletaan maan neljään tuuleen. Ja rangaistus, että minut 
kivitetään kuoliaaksi ja ruumiini jätetään mätänemään maahan...'

● Sanoudun irti vapaamuurarillisesta järjen valosta
- vapaamuurarillisesta väärän vapauden viitasta
- vapaamuurarien väärästä sauvasta
- velhon hengestä.

Vaskisen Käärmeen Ritarit (25. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... sitoen itseni ei vähempään rangaistukseen kuin että myrkyllisimmät 
käärmeet syövät sydämeni ja tulen jätetyksi menehtymään 
onnettomasti, josta Kaikkivaltias maailmankaikkeuden luoja minut 
ohjatkoon ja puolustakoon minua. Amen.'

● Sanoudun irti salasanasta MOOSES-JOHANNES.
● Tuhoan kirouksen särjetystä sydämestä ja kaikista tunne-elämän 

vaurioista.
● Sanoudun irti okkulttisen vaskikäärmeen palvonnasta ja vapautan 

itseni kuolemasta myrkkykäärmeeseen, kirjaimelliseen tai 
hengelliseen.

● Sanoudun irti kaikesta väärästä paranemisesta ja väärästä 
pelastajasta, Osiriksesta.

● Sanoudun irti ja tuhoan esteen tulla täydellisesti terveeksi.

Skottilainen Kolmiyhteinen Armon Prinssi (26. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... jos rikon tämän velvollisuuteni, suotun tulemaan tuomituksi, ulos 
heitetyksi ja koko maailmankaikkeuden halveksimaksi; saakoon 
Maailmankaikkeuden ylin arkkitehti ohjata, vartioida ja suojella minua 
täyttämään saman. Amen.'

● Sanoudun irti salasanoista GOMEL, JEHOVA-JAAKIN.
● Sanoudun irti koko maailmankaikkeuden tuomion ja 

pahansuopaisuuden kirouksesta.
● Sanoudun irti ja tuhoan Maailmankaikkeuden suuren arkkitehdin 

kanssa tehdyn kolmoisliiton kirouksesta.
● Sanoudun irti ja tuhoan Egyptin kolminaisuuden kirouksen.
● Sanoudun irti kirouksesta sisällyttää Jeesuksen Kristuksen 

evankeliumiin sekoituksia väärien uskontojen opetuksista.

  25



Temppelin Komentaja-Ritari (27. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... rangaistus saada Jumalan ankarin viha ylleni...'
● Sanoudun irti salasanoista JAHVE, SALOMON, IMMANUEL & INRI 

(Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum; Jeesus Nasaretilainen, 
Juutalaisten Kuningas)

● Sanoudun irti väärän sotilaan Teutonisen ritarin viitasta ja mustasta, 
kaksipäisestä väärän profeetallisen vapautuksen tuovasta kotkasta.

Auringon Ritari tai Mestariprinssi ( 28. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... veljeni ottakoot minut ja lävistäkööt kieleni tulipunaisena hehkuvalla 
raudalla, kaivaakseen silmäni ulos ja riistäkseen minulta haju- tai 
näköaistin, leikatakseen irti käteni ja jättäköön minut siinä kunnossa 
pellolle saaliinhimoisten eläinten ahmittavaksi, ja jos niitä ei ole, 
tulkoon salama taivaasta ja toteuttakoon minulle saman koston...'

● Sanoudun irti salasanasta STIBIUM.
● Sanoudun irti ja tuhoan näiden kirousten voiman – silmävamma, 

näön menetys, hajuaistin menetys, käsien tai sormien menetys, 
kuolema eläimen hyökkäykseen tai salamaniskuun.

● Sanoudun irti valheesta olla kykenemätön 'jakaa oikein' Jumalan 
sanaa.

● Sanoudun irti ja tuhoan loosiin sijoitettujen 7 enkelin (demonisia 
olentoja) vallan – Gabriel, Miikael, Auriel, Rafael, Zarakiel, Tsafiel, ja 
Hamaliel ja katkaisen kaikki sidokset niihin.

Pyhän Andreaksen Ritari (29. aste)
● Sanoudun irti vapaamuurarien kasteesta ritariuteen.
● Sanoudun irti salasanoista NEKAMA-FURLAC.
● Sanoudun irti ja tuhoan sanojen 'He sanovat, että Salah-eddinin 

täytyy kuolla' voiman ja kirouksen, joka tuhoaa kristillisen vaellukseni.

Valittu Suurritari Kadosh ja Mustan ja Valkoisen Kotkan Ritari 
(30. aste)

● Sanoudun irti valasta
● '... (miekanterä sydämelläni) ... lupaan kuoleman rangaistuksen uhalla 

tehdä...'; '... jokainen Kadoshin ritari on minulle kuin verisiteiden 
yhdistämä.'; '... Omistaudun ja antaudun siis häpeään ja 
halveksuntaan, Valitun suur-ritari Kadoshin kiroukseen ja 
rangaistukseen, jos joskus epäonnistun tässä juhlallisessa 
sitoumuksessani...' Myös tässä rituaalissa 'En unohda, että pieninkin 
varomattomuus maksaa elämäni...'; '... vielä yksi askel ja olet sidottu 
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meihin henkesi uhalla.'
● Tuhoan Kadoshin neuvoston vallan elämässäni.
● Sanoudun irti ja tuhoan salasanojen GOLGATA, IMMANUEL, 

STIBUM ALKABAR, FARASH-KOH ja MELITA.
● Sanoudun irti ritarin kirouksesta ja Juudaksen halusta  kuolla pää 

katkaistuna ja kirkon tornin huippuun asetettuna.
● Katkaisen kaikki jumalattomat sielun siteet tässä asteessa käytettyyn 

pääkalloon.
● Sanoudun irti järjen tikapuista ja niiden seitsemästä askeleesta: 

tiede, astronomia, musiikki, geometria, aritmetiikka, logiikka ja 
retoriikka. Julistan kuolemaa humanismin hengelle.

● Vapautan ilmestyksen hengen itseni ja perheeni yllä.
● Sanoudun irti ja tuhoan kuolemanrangaistuksen kirouksen.

Kuninkaallisen salaisuuden ylevien prinssien konsistori (31. - 
33. aste)

● Sanoudun irti ja tuhoan itseni tai esi-isieni aiheuttamat kiroukset 
vapaamuurarillisen Kuninkaallisen salaisuuden ylevien prinssien 
konsistorin (31. - 33. asteet) rituaaleilla, vaatetuksella, valoilla, sala- ja 
tunnussanoilla ja kädenpuristuksilla.

● Sanoudun irti vääristä jumalista
- Ahura Mazda (persialainen tulen jumala)
- Hindujen AUM (Brahma, Vishnu, Shiva – hindujen kolminaisuus)
- Lucifer
- Artemis tai Diana (äiti jumala).

Suur-Tarkastaja Tutkija-Komentaja (31. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... annan itseni veljieni halveksimaksi ja heidän oikeutetun ja 
kauhistuttavan vihansa kohteeksi, joka saatetaan suojaamattoman 
pääni ylle, jos tarkoituksella tai välinpitämättömyyttäni rikon tämän 
juhlallisen valan ja velvoitteen...'

● Sanoudun irti kaikista Egyptin jumalista ja jumalattarista, mukaan 
lukien Anubis (oinaan/pässin pää), Aten, Re Ra ja Osiris (auringon 
jumalat) , sekä Isis (kuun jumalatar), Diana tai Artemis (äiti-jumala).

● Sanoudun irti Chereksen sielusta, kuolemattomuuden väärästä 
symbolista, kuolleitten kammiosta ja väärästä jälleensyntymisopista.

● Sanoudun irti ja tuhoan kirouksen:
- vapaamuurarien tuomioistuimesta ja oikeudenkäynnistä.
- vapaamuurarien lakihenkisyydestä ja väärästä katumuksesta.
- tulla jumalattomien tuomitsemaksi.
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Kuninkaallisen Salaisuuden Ylevä Prinssi (32. aste)
● Sanoudun irti valasta

'Jotta voit olla varma, että olemme kaikki sidoksissa sinuun, yhtä 
voimakkailla siteillä kuin ne, jotka sitovat sinut meihin, aseta kätesi ja 
miekkasi sääntökirjamme päälle ja toista perässäni...'

● Sanoudun irti vapaamuurariuden 32. asteesta ja AHURA-MAZDA 
jumalasta sekä väärästä kolminaisesta jumalasta AUM sen kolmine 
osineen – Brahma, Vishnu ja Shiva.

● Sanoudun irti salasanoista PHAAL, PHARASH-KOL, AHURA MAZ 
DA.

● Sanoudun irti ja tuhoan vapaamuurarien liiton kuoleman kanssa ja 
kirouksen tulla myrkytetyksi, erityisesti maineeni ja ihmissuhteitteni 
osalta.

● Sanoudun irti tekemästäni valasta, että 'viini muuttuu myrkyksi' ja 
ihmisen pääkallosta juomisesta.

● Sanoudun irti ja tuhoan noituuden ja huumeidenkäytön kirouksen 
elämästäni ja jälkeläisistäni, huumeriippuvuuden, kemikaalien 
yliannostuksen ja huumeiden yliannostukseen kuolemisen voiman.

Mahtava Suuri Tarkastajien Kenraali (33. aste)
(Annetaan aktiivisena tai kunnia-asteena, Suomessa Korkein Neuvosto)
● Sanoudun irti valasta

'... ja jos tietäen tai tarkoituksellisesti rikon tämän, tulkoon tämä nyt 
juomani viini (ihmisen pääkallosta!!) kuolettavaksi myrkyksi minulle, 
niin kuin Sokrateen juoma myrkkyjuoma (myrkkykatkosta valmistettu). 
Ja ympäröikööt nämä kylmät käsivarret minua ikuisesti (luurangon 
käsivarret kierrettynä kandidaatin ympärille)... rangaistukset, jotka 
omasta tahdostani ja suostumuksestani saatan ylleni; nimittäin sen, 
että tulen kanssaihmisteni häpäisemäksi, kärsien julminta sielun 
katumusta. Ja kasatkoon Jumala päälleni sen rangaistuksen, joka on 
varattu valanrikkojille ja kaikille niille, jotka rikkovat pyhiä velvoitteitaan 
häntä kohtaan...'

● Sanoudun irti ja tuhoan Luciferin ja Konsistorin vallan ylitseni.
● Sanoudun irti salasanoista DEMOLAY-Hiiram ABIFF, PREUSSIN 

FREDERIK OF PRUSSIA, MICHA, MACHA, BEALIM ja ADONAI.
● Sanoudun irti kuolemanhalusta ja kuolemisesta myrkytykseen.
● Sanoudun irti ja otan pois noituuden viitat, ja julistuksen, että Lucifer 

on jumala.
● Sanoudun irti ja peruutan 33. asteen hirttosilmukan kirouksen.
● Sanoudun irti Suurmestarin kolmesta pahamaineisesta 

salamurhaajasta – laki, omaisuus ja uskonto, ja siitä mitä ne 
merkitsevät – ahneutta, noituutta ja yritystä hallita ja manipuloida.
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● Sanoudun irti sanoista 'kolmiteräinen miekka, joka lävistää 
silmämunan' ja tuhoan kaikki kiroukset silmistä mukaan lukien 
onnettomuudet, asteittaisen tai täyden sokeuden, kaihit, 
silmäsairaudet: silmäkivun ja yliluonnollisen näön menetyksen, joka 
jollain tavalla liittyy tähän verivalaan. Julista, että Jes. 32:3 on minun 
osani 'Silloin eivät näkevien silmät ole soaistut' ja Jer. 30:17 'Sillä 
minä kasvatan umpeen sinun haavasi'.

Shriner (shrine = pyhäkkö, alttari)
● Sanoudun irti Shrinerin valasta

'... täten lupaan, vannon ja vakuutan tämän raamatun ja koraanin 
salaperäisen legendan ja sen muhamettilaisuudelle omistetun uskon 
kautta... Tarkoituksellisesta rikkomisesta tulkoon osakseni peloittava 
rangaistus silmieni lävistämisestä kolmiteräisellä miekalla, jalkani 
nyljettynä pakotettuna kävelemään Punaisen meren steriilien rantojen 
kuumalla hiekalla kunnes polttava aurinko iskee minua raivoisalla 
kirouksella, ja auttakoon Allah, arabien, muslimien ja muhamettilaisten 
jumala, isiemme jumala, minua tämän täydelliseen päätökseen, Amen, 
Amen, Amen.

● Sanoudun irti esi-isieni tai omista valoistani ja kirouksista ja 
rangaistuksista, jotka liittyvät muinaiseen arabialaiseen mystisen 
pyhäkön jalojen veljeskuntaan (Order of the Nobles of the Mystic 
Shrine).

● Sanoudun irti hulluuden kirouksesta.
● Tuhoan kaikki jalkavaivoihin liittyvät kiroukset Jeesuksen Kristuksen 

nimessä.
● Sanoudun irti kirouksesta silmien lävistämisestä kolmiteräisellä 

miekalla.
● Sanoudun irti ja tuhoan vapaamuurarien 33. asteen sormuksen 

(tehty kolmesta renkaasta, joihin on usein istutettu kolme timanttia) 
voiman.

YORKIN RIITIN RUKOUKSET

Merkkimestarimuurari (4. aste)
● Sanoudun irti Hiiram Abiffin väärästä peruskivestä, ja julistan, että 

Jeesus Kristus on elämäni pääperuskivi.
● Sanoudun irti astrologisen merkin kulmakivestä.
● Sanoudun irti kirouksesta tulla karkotetuksi Herran temppelistä.
● Sanoudun irti vapaamuurariuden väärästä kolminaisuudesta.
● Sanoudun irti ja katkaisen nelisäikeisen hirttosilmukan, täydellisen 

toimintakyvyttömyyden ja kaikkien vapaamuurariloosin siteiden 
kirouksen.
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● Sanoudun irti sanasta JOPPA ja kapinasta Jumalan ääntä vastaan.
● Sanoudun irti ja katkaisen näiden kirousten vallan:

- työni hedelmän menettämisen ja alipalkattuna työntekijänä olemisen
- taloudellisen siunauksen menettämisen ja työskentelemisen pitkään 
ja kovasti pientä taloudellista korvausta vastaan
- kaikki köyhyyden kiroukset, joita tämän asteen seremoniat 
aiheuttavat.

Past Master (muodollinen aste, ei käytössä Suomessa) (5. aste)
● Sanoudun irti valasta

'...sidon itseni ei vähempään rangaistukseen kuin antaa halkaista 
kieleni kärjestä juureen saakka...'

● Sanoudun irti ja tuhoan kaikkien oppilasasteen valan kautta 
puheeseen kohdistuvien kirousten voiman.

● Sanoudun irti ja tuhoan jumalattomien vallankaappauksen 
kirouksen.

● Sanoudun irti Mestarin vastuun välttelyn seremoniasta, 
ennenaikaisesta ylennyksestä ja nöyryytyksen kirouksesta.

Most Excellent Master (ei käytössä Suomessa) (6. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... rangaistuksena rintakehäni avataan ja elimeni poistetaan ja 
annetaan mädäntyä kaatopaikalla.'

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki 'tasapainottavan' seremonian 
vaikutukset ja kirouksen langeta kiusaukseen.

Royal Arch Muurari (7. aste)
● Sanoudun irti valasta

'... rangaistuksena aivoni paljastetaan keskipäivän auringon polttaville 
säteille'.

● Sanoudun irti oman jumaluuden valheesta ja jumaluuden 
kolmoiskruunusta
- jumalanpilkasta olla tasa-arvoinen Herran Jumalan Kaikkivaltiaan 
kanssan
- väärästä kruunusta, viitoista, väärästä avoimesta taivaasta ja 
väärästä kunniasta
- neljästä esiripusta ja väärästä kaikkeinpyhimmästä.

● Sanoudun irti ja tuhoan tunnussanan 'MINÄ OLEN, MINÄ OLEN' 
kirouksesta ja katkaisen kaikki seuraukset 'henkien kapteeniksi' 
ritariksi lyömisestä.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki vaikutukset tunnussanoista SHEM, 
JAAFET ja ADORIRAN. Sanoudun irti ja katkaisen ennustamisen 
valtikan ja kaikki väärät ihmeet, merkit ja ihmeteot ja sen, miten ne 
ovat vaikuttaneet minussa missä tahansa kristillisessä kokouksessa.
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● Sanoudun irti olemasta Herran kansan väärä johtaja ja sanoudun irti 
ja tuhoan väärän isyyden ja väärän poikuuden suhteen.

● Sanoudun irti pelastuksesta hyvien tekojen kautta ja katkaisen 
otsallani olevan kolminkertaisen tau -merkin voiman.

● Sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurarien jumalan 'Jah Bul On'in' 
kirouksen.

● Tuhoan kaikki siteet Syyrian, Babylonian ja Egyptin jumaliin 
(baaleihin) ja julistan sukupuuni ylle:

2 Moos 20:3: 'Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.'
● Julistan profetaalisesti

Joos. 24:15: 'Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa."
● Sanoudun irti väärän profeetan virasta.
● Sanoudun irti synnin ja kuoleman laista ja vapautan itseni Elämän 

Hengen laille (Room 8:2).
● Sanoudun irti hindujumalista Brahman, Krishnu ja Kali; ja niistä 

seuraavasta viehtymyksestä hinduismiin, transsendenttiseen 
mietiskelyyn, joogaan ja itämaisiin filosofioihin.

● Sanoudun irti vapaamuurariuden väärästä rakkaudesta ja 
yhteydestä.

● Sanoudun irti ja katkaisen salaisten tunnussanojen 'AMMI 
RUHAMA' ja 'STIBIUM MALKABAR' kaikki vaikutukset.

● Sanoudun irti valasta
'... oikea korvani sivalletaan irti niin etten ikinä pysty kuulemaan sanaa 
ja oikea käteni lyödään irti rangaistukseksi huijauksesta.'

● Sanoudun irti kyvyttömyydestä kuulla Jumalan Sanaa, ja katkaisen 
hengellisen kuurouden vallan tai sormien tai käsien menetyksen 
tämän valan johdosta.

● Sanoudun irti valasta
'... sisälmykseni revitään hajalle, ja maa avautuu ja nielaisee minut niin 
kuin Koorahin, Daatanin ja Abiramin heidän kapinoidessaan.'

● Sanoudun irti ja tuhoan käsiotteen ja tunnussanan RABBONI 
voiman, ja väärän mestarin tai johtajan seuraamisen.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki vaikutukset tämän asteen 
tunnussanoista HAGGAI, JOOSUA JA SERUBBAABEL.

● Sanoudun irti valasta
'.... kruunu lyödään pois päästäni, aivoni otetaan ulos ja poltetaan 
tuhkaksi.'

● Sanoudun irti valasta
'... pääkallo lyödään irti ja aivot paljastetaan keskipäivän polttaville 
auringonsäteille.'

● Sanoudun irti sekaannusten, muistinmenetyksen, mestauksen, 
aivosyövän ja siihen annettavan solumyrkkyhoidon kirouksesta.
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Super Excellent Master (ei käytössä Suomessa)(10. Aste)
● Sanoudun irti valasta

'... peukaloni leikataan irti, silmäni puhkaistaan, ruumiini sidotaan 
vaskikahleilla ja viedään vankina vieraaseen maahan.'

● Sanoudun irti ja tuhoan kirouksen roolipelin pelaamisesta kuningas 
Sidkiana:
- tahdonvoiman menetyksen
- peukaloitteni irti leikkaamisen
- fyysisen sokeuden silmien puhkaisemisesta.

● Tuhoan kirouksen noituuden vaskikahleista.

RITARIASTEET
Punaisen Ristin Ritarit (ei käytössä Suomessa) (11. aste)

● Sanoudun irti valasta
'... rangaistuksena taloni revitään alas, sen puutavarasta pystytetään 
hirret, joihin minut hirtetään...'

● Sanoudun irti tunnussanoista TOTUUS, JUUDA JA BENJAMIN ja 
ottamisesta leijonan ja suden luonnon palvelukseeni.

● Sanoudun irti 'ärjyvän leijonan' hengestä, itse paholaisesta (1 Piet. 
5:8). Julistan, että Jeesus Kristus on Juudan Leijona (Ilm. 5:5).

Maltan Ritarit (12. aste)
● Sanoudun irti ja katkaisen valan

'... Jos rikon velvollisuuteni, suostun siihen, että pääni katkaistaan ja 
asetetaan maailman itäisen osan korkeimmalle huipulle, osoituksena 
pahasta teostani.'

● Sanoudun irti ja tuhoan kaikki valan vaikutukset:
'... sen ihmisen synnit, jonka pääkallo asetettiin kerran pääni päälle 
omieni lisäksi; olkoot ne käytössä tuomittaessa minua vastaan, sekä 
täällä että tulevassa ajassa, jos rikon vapaamuurarien tai tämän 
ritarikunnan sääntöjä.'

● Sanoudun irti juomasta ihmisen pääkallosta ja valasta ottaa toisen 
synnit päälleni.

● Sanoudun irti väärästä pelastuksen symbolista, valkoisesta viitasta ja 
mustasta rististä.

● Sanoudun irti salasanasta MAHER-SHALA-HASH-BAZ.
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Temppeliritarit (13. aste)
● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki vaikutukset esi-isieni 

temppeliritarien vyön, rintakilven, kannusten, kypärän ja mustan 
esiliinan sen tunnuksineen käyttämisestä ja Yorkin riitin miekan 
ottamisesta.

● Sanoudun irti ja hengellisesti riisun tämän väärän sota-asun 
itseltäni ja perheeltäni. Ja puen yllleni Ef. 6:11:n koko sota-asun.

● Sanoudun irti temppeliritarien kuoleman hengestä.
● Sanoudun irti tämän ritarikunnan väärästä soturihengestä.
● Sanoudun irti ja tuhoan mustan esiliinan tunnuksien - käärme 

kiertyneenä ristin ympärillä ja pääkallolippu – kirouksen; sekä miekan, 
sotakirveen ja kilven kirouksen.

● Sanoudun irti salaisesta tunnussanasta KAB RAIOTH.
● Tuhoan haudan kirouksen ja sanoudun irti ja katkaisen kaikki 

mustassa huoneessa Raamatun päällä olevan pääkallolipun 
vaikutukset.

● Sanoudun irti väärästä liitosta Baamatun ja mustan ruumisarkun 
(kuoleman) kanssa.

● Sanoudun irti vapaamuurarien kukonlaulusta, Juudas Iskariotin 
hengestä ja tuhoan pettämisen kirouksen.

● Sanoudun irti kuoleman maljasta ja tuhon maljasta. (Hes. 23:33) 
Sanoudun irti ja katkaisen kaikki vaikutukset viinin juomisesta 
pääkallosta, jota kutsutaan 'vanhaksi Simoniksi' Simon Kyreneläisen 
muistoksi, ja juomisesta Simonille, Salomolle, tyyrolaiselle Hiiramille ja 
Hiiram Abiffille.

● Vapautan itseni siunauksen ja pelastuksen maljalle. (1 Kor. 10:16; 
Ps. 116:13)

● Sanoudun irti ja tuhoan tunnussanojen  GOLGATA ja 'MINUN 
HERRANI' voiman.

● Sanoudun irti vapaamuurarien liitosta kuoleman kanssa ja vetoan 
Jeesuksen Kristuksen lupaukseen 'Minä olen tullut, että heillä 
olisi elämä.'

● Sanoudun irti ja riisun pois temppeliritarien soturin kuoleman viitan.
● Sanoudun irti ja vapautan Yorkin riitin väärän miekan ja sen 

käyttämisen ylösalaisena ristinä. Heitän vapaamuurarien miekan 
Jumalan tuleen – oikeasti.

● Julistan, että otan kiinni Jumalan Sanasta, joka on terävämpi kuin 
mikään kaksiteräinen miekka (Hebr. 4:12).

● Sanoudun irti ja tuhoan kirouksen väkivallasta ja raivosta itseäni ja 
muita kohtaan; väkivaltaisesta kuolemasta ja viehtymyksestä sotaan.

● Sanoudun irti vapaamuurariuden väärän soturin viitasta Jumalalta 
saadun kutsumuksen ja Elävän Jumalan Sanan tottelevaisuuden 
sijaan; kaiken Pyhän Hengen voitelun ja lahjojen sijaan.
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● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki vaikutukset esi-isieni yhteyksistä 
Yorkin riitin sivuasteisiin: Select Master, Arkin ja kyyhkyn aste, 
Konstantinopolin ritarit, Salainen valvoja tai Trading Degree, Jerikon 
sankaritar, Kolmen kuninkaan ritarit, Christian Mark -ritari ja 
konklaavin vartijat, Pyhän haudan ritarit, Pyhä ja kolmesti loistava 
ristin ritarikunta – neuvostoksi kutsuttu, Yksitoista 
sanoinkuvaamatonta astetta, Täydellinen mestari, Luotettava sihteeri, 
Esimies ja Tuomari, Rakennusten ylitarkastaja tai Israelin mestari, 
Yhdeksän valitsema, Valittu suurmestari (Viidentoista valitsema), Suuri 
mestariarkkitehti, Kuningas Salomon Pyhä Royal Arch, Ylevä valittu.

● Sanoudun irti valasta rangaistukseen
'... antaa lyödä pääni irti ja asettaa se kristikunnan korkeimmalle 
paikalle...'

  34



FYYSISET SAIRAUDET

● Sanoudun irti kaikista syövän kirouksista sukupuussani ja itsessäni, 
jotka seuraavat vapaamuurariuden kautta ruumiini yllä lausuttuja 
valoja. Otan vallan niiden ylitse ja käsken jokaista kapinallista solua 
ruumiissani täydelliseen järjestykseen sen alkuperäisen suunnitelman 
ja järjestyksen mukaan kuin Ikiaikainen sen teki.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset syövän pelosta ja 
kuolemisesta syöpään.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset elimistäni, kuten 
sydämestä, keuhkoista, vatsasta, suolistosta, sappirakosta, maksasta, 
virtsarakosta ja kohdusta.

● Sanoudun irti kaikista kirouksista sydänkohtaukseen, 
avosydänleikkaukseen, aivohalvaukseen, sydänsairauteen ja niistä 
aiheutuvaan ennenaikaiseen kuolemaan.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki vereen kohdistuvat kiroukset, 
jotka johtuvat vapaamuurariuden verivaloista, kuten krooninen 
väsymys, anemia, korkea/matala verenpaine, verisuonitukos, 
verenvuototauti, nivelreuma, diabetes, hypo- tai hyperglykemia, 
verenmyrkytys, hepatiitti ja AIDS tai HIV.

Syvä uupumus ja sairaalloisuus
● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset sairaalloisuuteen ja 

jatkuvaan sairasteluun, joka vaikuttaa minuun ja sukupuuhuni 
vapaamuurariuden seremonioiden ja verivalojen vuoksi. Vapautan 
esi-isäni, itseni ja jälkeläiseni kaikesta sairaalloisuudesta, allergioista 
ja jatkuvasta sairastelusta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tuhoan 
kuoleman ja helvetin linnakkeen ruumiini yltä sen tuhoksi.

● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen okkultisista hengellisistä 
lyönneistä päähän migreenin tai kuoleman muodossa, ja katkaisen 
kirouksen yhtäkkisistä selittämättömistä kuumeista.

● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen torjunnasta, joka seuraa 
tulemisesta kutsutuksi 'roskaksi temppelissä' ja sitä seuraavasta 
kirouksesta tulla vältellyksi tai erotetuksi seurakunnasta. Katkaisen 
jokaisen kirouksen olla hedelmätön seurakunnassa tai Jumalan 
valtakunnan työssä.

Mielisairaudet
● Sanoudun irti ja tuhoan kaikki kiroukset mielisairauksista, jotka 

tulevat esi-isiltäni vapaamuurariuden osallisuuden seurauksena.
● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen kahtiajakoisuudesta sielun tai 

mielen osalta, ADD:stä tai kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. 
Katkaisen hengellisen tai henkisen sekavuuden voiman Jeesuksen 
Kristuksen nimessä.
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● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset, jotka estävät minua 
ymmärtämästä ja ilmaisemasta, mitä tunnen. Katkaisen kaikki 
kiroukset, jotka liittyvät puhekykyyni ja kykyyni kuulla hengellisesti ja 
fyysisesti.

● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen kahdesta isästä tai mestarista 
ja siitä seuraavasta identiteetin sekaannuksesta. Jeesuksen 
Kristuksen nimessä kutsun ruumiini, sieluni ja henkeni täydellisesti 
Jumalan hyvän suunnitelman ja tahdon mukaiseksi.

● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen paranoidisesta skitsofreniasta 
ja pelosta sukupuustani ja itsestäni.

● Sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurariuden noituuden valojen ja 
kirousten voiman, joka johtaa masennukseen, melankoliaan, 
ahdistukseen ja psykoottiseen tilaan.

● Katkaisen kaikki jumalattomat siteet tai liitot jokaiseen sukupuussani, 
jolla on samoja ongelmia.

● Sanoudun irti ja katkaisen Nebukadnessariin liittyvän 
vapaamuurarien seremonian kirousten voiman.

● Sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurariuden noituuden valojen 
voiman, joka johtaa psyykkiseen sairauteen, seniiliyteen tai 
dementiaan, Alzheimerin tautiin, sekavuuteen, muistinmenetykseen, 
kaikenlaisiin romahduksiin – henkisiin, tunneperäisiin, hengellisiin, 
hermostollisiin tai fyysisiin.

● Sanoudun irti kirouksesta joutua psykiatriseen sairaalaan tai 
mielisairaalaan.

● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen pakko-oireisesta 
käyttäytymisestä.

● Katkaisen kirouksen kaikista uskonnollisista, hengellisistä ja opillisista 
pakkomielteistä.

● Sanoudun irti ja katkaisen kiroukset, jotka liittyvät itsemurhiin, 
kuolemanhaluun ja henkiseen tasapainottomuuteen.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset epävarmuudesta ja 
riippuvuudesta vapaamuurariuden aiheuttamasta isän hylkäämäksi 
tulemisesta.

Hermostolliset häiriöt & Pelko
● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset hermostooni liittyvät 

kiroukset, jotka periytyvät sukupuussani vapaamuurariuden kautta.
● Sanoudun irti Shriner'in seremoniallisesta rituaalista ja valasta seisoa 

paljain jaloin alustalla, jonka kautta johdetaan sähköshokkeja 
ruumiiseeni. Sanoudun irti kaikista sähköiskujen kirouksista 
hermojärjestelmääni, ja kaikesta viehtymyksestä sähkökäsittelyihin ja 
kuolemasta sähköiskuun.

  36



● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen kaikista shokeista, pelosta, 
traumoista (järkytyksistä) ja surusta, joka on jäänyt hermostooni 
onnettomuuden, yhtäkkisen järkytyksen tai menetyksen ja kuoleman 
kautta, tai siirtyneet perimän kautta minuun. Julistan Jeesuksen 
Kristuksen nimessä, että olen vapaa tästä pelosta ja järkytyksestä, ja 
että se on katkaistu sukupuustani. Julistan, että jatkuvat shokit ovat 
loppuneet perheestäni ja minusta.

● Vapautan itseni onnettomuuksien, raiskauksen, kaikenlaisten 
menetysten ja päähän kohdistuvien iskujen pelosta.

● Sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurariuden okkultisten kirousten 
voiman vaivaamasta sukupuutani ja itseäni sairauksilla tai väkivallalla, 
joka vaikuttaa hermostoon, kuten ms-tauti, epilepsia, selkäydinsyöpä, 
Parkinsonin tauti, seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaus, äkillinen 
kuolema tai ystävien tai aviopuolison pettäminen.

● Katkaisen vapaamuurarien kirouksen voiman kuolla 
selkäydinvammaan ja hermojärjestelmän vaurioitumiseen Jeesuksen 
Kristuksen nimessä.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset hermotulehduksista ja 
psyykkisestä hermostuneisuudesta.

● Julistan, että ruumiini on Pyhän Hengen temppeli ja kaikki siteet 
vapaamuurarien temppeliin on leikattu Jeesuksen Kristuksen nimessä, 
ja olen vapautettu kaikista tunnetuista tai tuntemattomista häiriöistä ja 
sairauksista, jotka johtuvat vapaamuurariuden kirouksista. Jokainen 
negatiivinen hermoihini tarttunut asia on nyt irroitettu ja vetoan 
Herran Jeesuksen Kristuksen vereen kaikkien tartuntaväylien 
osalta, jotka nyt on suljettu.

Autismi ja oppimisvaikeudet
● Sanoudun irti ja katkaisen sukupuustani ja itsestäni autismin 

kiroukset, jotka aiheutuvat yhteyksistä vapaamuurariuteen.
● Sanoudun irti vapaamuurariuden antikristillisestä veljeydestä ja 

tuhoan kirouksen lasten ja aviopuolison hylkäämisestä, joka aiheutui 
isän loosissa olosta. Annan anteeksi esi-isilleni sen, että he hylkäsivät 
vaimonsa ja perheensä, ja siitä seuranneen epävarmuuden, torjunnan 
ja kapinan. Vapautan itseni kaikista epävarmuuden, torjunnan, 
kapinan, sanallisen ja tunneperäisen hylkäämisen, ja kaiken sellaisen 
odotuksen kirouksista.

Mal. 4:6: 'Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet 
heidän isiensä puoleen'.

Ef 2:14: 'Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki 
erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden'.

● Sanoudun irti ja katkaisen sukupuuni isien ateismin kirouksen, mikä 
johtaa kyvyttömyyteen päästä todelliseen läheisyyteen Isän Jumalan 
kanssa. Katkaisen kaikki vihan ja torjunnan kiroukset isää kohtaan.
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● Sanoudun irti ja katkaisen Antikristuksen ja Iisebelin hengen 
kiroukset, jotka johtuvat isän menetyksestä, ja niitä seuraavan 
autismin sen kaikissa muodoissa.

● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen sukupuuni äitien väkivallan 
kirouksen ja kadun lasten hyväksikäyttöä. Katkaisen kaikkien 
hylkäävien ja tuomitsevien sanojen käytön kirouksen lasten yltä.

● Katkaisen kaikki päähän kohdistuvien iskujen kiroukset ja niitä 
seuraavat aivovammat, henkisen jälkeenjääneisyyden, oppimis- ja 
ymmärtämisvaikeudet, puheen ja toiminnan hitauden, kangistuneet 
ajatusmallit ja motoriset koordinaatiovaikeudet.

● Sanoudun irti ja katkaisen mielisairauden, autismin, 
turhautuneisuuden, vihan, itsevihan, väkivallan, itsetuhon, pään 
hakkaamisen ja kaikenlaisen mielenvikaisen käyttäytymisen kiroukset, 
jotka liittyvät vapaamuurariuden verivaloihin murhista ja runtelusta/
silpomisista.

● Sanoudun irti kaikesta vapaamuurariuden valoista johtuvasta 
okkultismin pelosta.

● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen todellisuuden ulkopuolelle 
sulkemisesta tai sulkeutumisesta. Katkaisen kaikki eristäytymisen, 
todellisuuspaon, fantasian ja kivun kieltämisen kiroukset.

● Sanoudun irti kaikesta tunneperäisestä eristäytymisestä ja 
todellisuuspaosta, kuten sänkyyn jäämisestä, unesta, seksistä, 
televisioista, tietokoneesta, työstä, huumeista ja alkoholista.

● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen valasta 'eristäydyn kaikista, 
jotka eivät noudata vapaamuurariuden perinteitä' ja tuhoan 
eristäytymisen kaikki oikeudet elämästäni ja sukupuustani. Sanoudun 
irti kaikesta kapinasta todellisuutta vastaan ja kadun itsepäisyyttäni 
Jeesuksen Kristuksen nimessä.

● Katkaisen kaikki kiroukset eläimellisestä käyttäytymisestä, tulla 
kohdelluksi kuin eläin ja olla fyysisen, sanallisen tai seksuaalisen 
hyväksikäytön kohteena.

● Katkaisen kirouksen vapaamuurariuden välineistä sukupuussani ja 
itsessäni ja siitä seuraavista ongelmista matematiikassa.

● Vapautan sukupuuni ja itseni Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan 
ja tarkoitukseen elämässämme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
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TOISIINSA YHTEYDESSÄ OLEVAT USKONNOT JA 
VELJESKUNNAT
Huom: Jos joku perheestäsi on ollut jollain tavalla yhteyksissä seuraaviin, sinun 
tulee irtisanoutua ja katua kaikkea yhteyttä ja vapauttaa itsesi kaikista hengellisistä 
siteistä, joita sen mukana tulee. (Luettelo voi olla puutteellinen.)

Miesten järjestöjä

Akaasia-veljeskunta
Metsänhoitajien muinainen veljeskunta
Black-loosi (Musta)
Buffalo-loosi
Danites
Druidit (Kelttiläiset papit)
Elks (Hirvet)
Eagles-loosi (Kotkat) 
Kotkien veljeskunta
Foresters (Metsänhoitajat)
Grotto (Luola)
St. Johnin pyhä veljeskunta
Illuminati
Metsänhoitajien riippumaton veljeskunta
Rechabitien riippumaton veljeskunta
Jaycees (Nuorkauppakamari)
Kolumbuksen ritarit
Pythiaksen ritarit
Pythonin ritarit
Punaisen ristin ritarit
Ku Klux Klan
Lions Club
Loyal Order of the Moose

Manzini
Moose-loosi (Hirvi)
Verhottujen profeettojen lumotun valtakunnan 
mystinen veljeskunta
Oranialaisveljeskunta (Orange Lodge)
Amaranth veljeskunta
Red Men -veljeskunta (Punaiset miehet) 
Red Robe – veljeskunta (Punainen viitta)
Golden Chain -veljeskunta (Kultainen ketju)
Golden Dawn -veljeskunta (Kultainen aamu) 
Golden Key -veljeskunta (Kultainen avain) 
Oddfellows-veljeskunta
Ordo Templi Orientis
Prince Hall -vapaamuurarius
Phi Beta Kappa
Royal Arch Mariners
Royal Order of Jesters
Shriners
The Grange
The Round Table
Tall Cedars of Lebanon (Libanonin setrit)
Woodsmen of the World (Maailman metsurit)

Naisten järjestöjä
Mokannan tyttäret     Eastern Star -järjestö (Idän tähti)

Niilin ja valkoisen temppelin tyttäret  Jaakobin tyttäret

Amaranth-järjestö     Rebekan loosi

White Shrine of Jerusalem (Jerusalemin valkoinen temppeli)

Nuorisojärjestöjä
Tytöt – Jobin tyttäret, Sateenkaaritytöt, Tyttöpartio, Tontut, Sparks, Eastern Star -tyttäret, 
Ladies Oriental Shrine (Naisten itämainen temppeli)

Pojat – De Molay -veljeskunta, Rakentajien veljeskunta, Cubs, Poikapartio, The Allied 
Degrees (Liittoutuneet asteet), The Red Cross of Constantine (Konstantinen punainen 
risti), Salaisen valvojan veljeskunta, Vapaamuurarien kuninkaallinen skottilainen 
veljeskunta, Grand Orient Logdes (Suuret itämaiset loosit), The Royal Order of Jesters,.

Huom: Lordi Baden Powell oli vapaamuurariuden Grand Orient loosin jäsen.
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Order of the Eastern Star (Idän tähti -järjestö)
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kirouksen kaikista esi-isieni ja -

äitieni Eastern Star'iin liittyvistä valoista, kirouksista ja rituaaleista, 
sekä käyttämistä varustuksista. Jeesuksen Kristuksen nimessä 
murskaan ja tuhoan viisikulmion (Eastern Starin symboli) vallan 
sukupuustani ja itsestäni. Julistan, että Jeesuksen Kristuksen veri 
peittää meidät.

● Katkaisen kaiken perheeni tai oman riippuvuuteni vapaamuurariuteen 
Easten Star'in kautta ja sanoudun irti ja katkaisen kirouksen 
keskinäisistä sitoumuksista.

● Sanoudun irti valasta
'... sidon itseni mitä juhlallisimpaan salassapitoon sisarkunnan 
toiminnasta ja sen tavoitteiden toimeenpanosta'. 'Sisarkunnan 
velvoite, vapaaehtoisesti omaksuttu, on jatkuva, jonka voimassaolosta 
ei ole vapautusta.' Julistan, että perhekuntani on vapautettu 
Jeesuksen Kristuksen veren voimasta.

● Kadun sukupuuni naisten puolesta, jotka polvistuivat Easten Star'in 
alttarin edessä ja tietoisesti tai tietämättään antoivat itsensä 
vapaamuurariuden jumalille.

● Sanoudun irti ja katkaisen väärän valon, puhtauden ja ilon kirouksen 
ja vallan. Julistan, että 'Ilo Herrassa on minun väkevyyteni' ja Pyhän 
Hengen hedelmä on minun.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki vapaamuurariuden valat ja rituaalit 
(ks. Valat).

Oranialaisveljeskunta (Orange Logde)
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kaikkien esivanhempieni 

tekemien valojen, kirousten ja rituaalien sekä käyttämien 
Oranialaisveljeskunnan varustusten kirouksen.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset ja siteet heidän 
yhteyksistään Noble Ancient'in ja kristillisen Royal Black Knights -
järjestön, Royal Arch Purple -järjestön ja Royal Black -instituution 
kanssa ja katkaisen kaikki siteet vapaamuurariuteen.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki sielun siteet, 
epäjumalanpalveluksen ja kanssakäymisen perustajien James 
Wilsonin ja James Sloanin, sekä Sir Robert Peelin ja Oranian 
Kuningas Williamin ja Osiriksen kanssa.

● Sanoudun irti ja katkaisen 5-sakaraisen tähden ja Horuksen silmän 
kirouksen.

● Sanoudun irti valasta 'en koskaan nosta syytettä 
Oranialaisveljeskunnan veljeä vastaan'.

● Kadun, sanoudun irti ja  katkaisen uskonnollisen kiihotuksen ja 
iskostamisen kirouksen sukupuustani. Sanoudun irti ja katkaisen 
kuoleman ja tuhon ja Oranialaisveljeskunnan jumalattoman 
sotaisuuden kirouksen.
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● Sanoudun irti ja katkaisen kaikkien oranssin, violetin ja mustien 
asteiden kirouksen, mukaan lukien Punaisen ristin.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki siteet Oranialaisveljeskunnan 
vuoheen. Sanoudun irti ja kaikaisen kaiki vuohen selässä istuen 
tekemäni valat. Sanoudun irti vuohella ratsastamisen seremoniasta 
ja katkaisen väkivallan ja pelon kirouksen.

● Kadun kaikkien esivanhempieni puolesta, jotka ovat vannoneet 
uskollisuutta Luciferille suudellen vuohen peräaukkoa. Katkaisen 
kaikki jäljellä olevat siroukset ja pyydän Sinua, Isä Jumala 
puhdistamaan minut Jeesuksen Kristuksen nimessä.

● Kadun ja katkaisen kahden ja puolen merkin kirouksen ja 
seuraavat tunnussanat:
Pääsytunnussana   Shib-bo-let
Keskimmäinen tunnussana The Ark of God (GOAT = vuohi 
takaperin)

Suuri ja mahtava tunnussana Suuri Jehova olkoon oppaamme
Muut tunnussanat   Migdol, Ruuben Gad, Puoli, Heimo,
     Manasse, Punaiset seinät, Gideon 
     ja Onde Gi

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikkien kädenpuristusten ja 
merkkisanojen voiman ja julistan, ettei elämässäni ole enää koodeja, 
merkkejä tai tunnussanoja.

Rechabitien riippumaton veljeskunta (I.O.O.R)
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kaikkien esivanhempieni 

tekemien valojen, kirousten ja rituaalien sekä käyttämien I.O.O.R.:n 
varustusten kirouksen.

● Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä pyydän Sinua pyyhkimään pois 
Jeesuksen verellä esivanhempieni ja minun nimeni kaikista I.O.O.R.:n 
todistuksista ja luetteloista.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset, jotka liittyvät I.O.O.R.:n 
vaakunaan, sen symboleihin ja merkityksiin: Horuksen silmään, 
käärmeeseen, aurinkoon, kuuhun ja tähtiin, sateenkaareen, 
vehnänlyhteeseen, mehiläispesään ja kieroon punokseen. Katkaisen 
kaikki sidokset ennustamiseen ja Iisebeliin tämän järjestön kautta.

● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kirouksen tämän järjestön 
aiheuttamasta riippumattomasta hengestä ja elämisestä kulkurina tai 
paimentolaisena.

● Sanoudun irti I.O.O.R.:n motosta 'Rauha ja yltäkylläisyys, kohtuuden 
palkinnot'.

● Sanoudun irti ja katkaisen murhan ja mestauksen sekä niitä 
seuraavan johtoaseman/johtajuuden menetyksen kirouksen.

● Katkaisen kaikki sielun siteet tämän järjestön pappeihin ja taivaan 
kuningattareen Iisebeliin, ja julistan Jeesuksen Kristuksen nimessä, 
ettei ole enää tuhoa.
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Buffalo-loosi (RAOB)
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kaikkien esivanhempieni 

tekemien valojen, kirousten ja rituaalien sekä heidän käyttämiensä 
Buffalo-loosin varustusten kirouksen.

● Sanoudun irti härän epäjumalanpalvonnasta, ja katkaisen elämääni 
vaivaavan kärsimyksen kirouksen.

● Sanoudun irti ja katkaisen kiroukset osallistumisesta pään 
symbolisen ajelemisen rituaaliin ja tulemisesta nöyryytetyksi ja 
pilkatuksi julkisesti.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikkien päähän ja mieleen kohdistuvien 
kirousten voiman, kuten päänahan sairaudet, hiusten lähtö, pelko, 
huoli ja mielisairaus. Julistan, että

2 Tim. 1:7: '... Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja 
rakkauden ja raittiuden hengen.' 

● Sanoudun irti ja katkaisen pikatuomioistuimen/lynkkauskokouksen 
kirouksen.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset palaa tai tulla poltetuksi 
elävältä uhrattuna tai tapaturmaisesti.

● Sanoudun irti valasta
'En koskaan paljasta salaisuuksia, merkkejä tai tunnussanoja, jotka 
järjestö saattaa antaa minulle.'

● Sanoudun irti kaikista salailun ja vaikenemisen kirouksista 
erityisesti naisten kanssa.

● Sanoudun irti ja riisun pois puhvelin siteen silmiltäni.
● Sanoudun irti ja katkaisen naisvihan kirouksen sukupuustani.
● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki Buffalo -kiroukset himosta, 

aviorikoksesta, avioerosta, väkivallan ja väittelyiden, moniavioisuuden, 
puolison ennenaikaisen kuoleman, ihmissuhteiden kariutumisen ja 
naisten/miesten pettämäksi tulemisen odottamisen.

● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen tulla murhatuksi iskusta päähän 
ja kaikesta väkivallan uhasta.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki härkämäisen (puhvelimaisen) 
käyttäytymistyylin kiroukset sukupuustani ja itsestäni, kuten 
makaamisen härän vuoteessa ja valan lävistää ja viskata uhri.

● Sanoudun irti kaikista kirouksista käyttäytyä tai tulla kohdelluksi kuin 
eläin ja eläimellisyyden ja sekaannusten kirouksen.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki Buffalo -alttarin ja sarvien kiroukset; 
tulla altistetuksi Buffalon karjunnalle, vihalle ja raivolle. Sanoudun irti 
ja katkaisen Antikristuksen sarvien epäjumaluuden voiman, ja 
kirouksen hengellisestä hyväksikäytöstä ja veren vuotamisesta näiden 
sarvien vuoksi.

  42



● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kaikki alkoholismin ja 
riippuvuuksien kiroukset, jotka tulivat John Barleycorn Suuren hengen 
mukana.

● Sanoudun irti valeesta, että Nooa lähetti puhvelilinnun, joka ei 
palannut öljypuun oksan kanssa, ja katkaisen sen ristiriidan kirouksen, 
jonka se saa aikaan.

● Sanoudun irti ja katkaisen tunnussanojen GIDEON ja 'punaiset 
seinät' kirouksen.

● Sanoudun irti kaikesta Baphometin palvonnasta ja katkaisen kaikkien 
himon ja kieroutuneisuuden kirousten voiman sukupuustani. Katkaisen 
kaikkien seksuaalisten linnoitusten kirouksen, kuten himo, sodomian, 
homoseksuaalisuuten ja eläimiin sekaantumisen, sekä pyydän Sinua, 
Isä, Jeesuksen nimessä puhdistamaan sukupuuni Karitsan verellä.

Partioliike – Tyttö- ja poikapartio
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen sukupuustani ja itsestäni kaikki 

kiroukset, jotka aiheutuvat osallistumisesta tyttö-/poikapartioon ja 
kaikkiin partioon liittyviin liikkeisiin ja järjestöihin, jotka ovat lähtöisin 
Lordi tai Lady Baden Powellista. Kadun esivanhempieni ja omaa 
osallistumistani ja katkaisen nyt kaikki jumalattomat siteet tähän 
liikkeeseen. Katkaisen kaikki sielun siteet Lordi tai Lady Baden 
Powelliin ja vapaamuurariuteen. Katkaisen kaikki liittymäkohdat 
Akelaan. Katkaisen kaikki jumalattomat sielun siteet Akelaan, 
liikkeen/järjestön/seuran johtajiin tai jäseniin, jne.

● Kadun ja katkaisen kirouksen Baphometin noitatervehdyksen 
kirouksen (kolmen sormen tervehdys itäänpäin kääntyneenä). Pyydän 
Sinua, Isä Jumala, puhdistamaan minut nyt Jeesuksen Kristuksen 
Pyhässä nimessä. 

New Age
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset sukupuustani ja 

itsestäni osallistumisesta new age' -liikkeeseen.
● Kadun ja sanoudun irti etsimästä väärää hengellistä voimaa ja 

uskoa new agen rakennelmiin, tapoihin, terapioihin ja filosofioihin.
● Katkaisen kaikki sielun ja hengen siteet näihin tapoihin, 

ammatinharjoittajiin, guruihin ja vääriin profeettoihin Jeesuksen 
Kristuksen nimessä.

● Sidon kaikki epäpuhtaat henget, jotka ovat tarttuneet minuun new 
agen yhteydessä ja vapautan itseni niistä Jeesuksen Kristuksen 
nimessä.

● Kadun ja sanoudun irti kaikista new agen ihanteista, elämäntavoista 
ja houkutuksista. Sanoudun irti new agesta ja 'yhdestä new agen 
maailmankirkosta'.

  43



● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset olla 
muuttuneessa tietoisuuden tilassa. Isä Jumala, pyydän Sinua 
Jeesuksen Kristuksen nimessä puhdistamaan minut ja sulkemaan 
kaikki tällä tavoin avatut yliluonnolliset ovet tai portit.

Kabbalismi
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset sukupuustani 

osallistumisesta Kabbalismiin.
● Sanoudun irti kaikista jumalattomista hengellisistä siteistä 

Kabbalismiin.
● Sanoudun irti kaikesta hienovaraisesti jumalattomasta vetovoimasta 

Kabbalismiin ja demonisista siteistä uskonnollisiin perinteisiin ja 
Kabbalismin oppeihin sekoittuneena rukouksiini Israelin puolesta.

Mormonismi
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset, jotka tulevat 

esivanhempieni osallisuudesta mormonismiin, ja sanoudun irti sen 
petoksesta ja sen takana olevasta erehdyksestä.

● Sanoudun irti kaikista temppelin salaisuuksien paljastamiseksi 
tehdyistä valoista ja manatuista kirouksista.

● Katkaisen kaikki perheyhteydet mormonikirkkoon liittyviin Joseph 
Smithiin, Brigham Youngiin ja kaikkiin vääriin profeettoihin ja 
pappeihin. Sanoudun irti ihmisen epäjumalanpalvonnasta.

● Kadun itseni ja kaikkien sukupuuni jäsenten puolesta kenkien 
riisumista mormonikirkkoon/-temppeliin astumista varten. Pyydän 
Sinua, Isä, pesemään minut, niin minä tulen puhtaaksi.

● Sanoudun irti enkeli Moronista, mormonijumalan valeesta ja 
mormonismiopista. Sanoudun irti ikuisen kehittymisen opista ja 
katkaisen sen kirouksen mielestäni ja hengestäni.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki mormonihenget: hallinta, valvonta, 
ylivalta, manipulaatio, ennustaminen, himo, passiivisuus, viettely ja 
haureus Jeesuksen Kristuksen nimessä.

● Sanoudun irti mormonien valheesta, että Jumala on lihaa ja verta ja 
että Jeesus Kristus on saatanan vanhempi veli.

● Sanoudun irti mormonien väärästä sovituksesta ja valheesta, että 
pelastua voi vain mormonikirkon kautta.

● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset, jotka ovat 
peräisin jokaisesta esivanhempieni tai muiden minun puolestani 
tekemästä seremoniasta, rituaalista, valasta ja kasteesta.

● Sanoudun irti mormonitemppelin kasteseremonioista pronssihärkien 
kanssa.
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● Sanoudun irti kaikista kasteista kuolleitten puolesta sukupuussani. 
Isä, pyydän Sinua poistamaan sukuni nimet Myöhempien aikojen 
pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenluetteloista ja 
sukuluetteloista Jeesuksen Kristuksen nimessä.

● Sanoudun irti ja katkaisen Mormonikirkon ikuisen avioliiton 
seremonian voiman ja jokaisen sinetin kirouksen ikuisesti, jokaisen 
lahjoituksen, ikuisuuden riitin ja voitelun.

● Sanoudun irti ja katkaisen kiroukset kaikista Mormonikirkon 
seremoniallisista varusteista, valkoisesta puvusta, valkoisista viitoista, 
pellavaesiliinoista, päähineistä, vyönauhoista ja erityisistä suojelevista 
alusvaatteista niiden vapaamuurarisymboleineen.

● Kadun ja sanoudun irti käden laittamisesta verhon läpi ja tulemisesta 
vedetyksi taivaalliseen valtakuntaan. Suljen kaikki avoimet ovet ja 
portit elämästäni Jeesuksen Kristuksen nimessä.

● Sanoudun irti ja katkaisen esivanhemmilleni annetun uuden nimen 
kirouksen.

● Sanoudun irti ja katkaisen jokaisen Mormonitemppelin 
seremonioissa käytetyn kädenpuristuksen, tunnussanan, 
merkkisanan, otteen ja symbolin kirouksen

● Sanoudun irti ja katkaisen naulan varman merkin kirouksen ja 
katkaisen veriliiton kirouksen.

● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen tulla papiksi väärän Aaronin ja 
Melkisedekin pappeuden mukaan. Katkaisen kaikki jumalattomat 
sielun siteet mormonipapistoon.

● Sanoudun irti ja katkaisen mormoniraamatun pyhien kirjoitusten, 
Suuren hinnan helmen ja kätkettyjen kultalaattojen kirouksen, joista 
mormonien kirja on kopioitu.
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VAPAAMUURARIUDEN VALHEET

OHJAAJA – Lukee
Raamattua ei pidä totella kirjaimellisesti, koska se on vain symbolisesti 
Jumalan tahto.

Raamattu on osa Jumalan ilmoitusta ja muut uskonnolliset teokset ovat yhtä 
hyväksyttäviä.

Ei ole tarvetta katua, koska ihminen ei ole syntinen.

Mitä hyvänsä ihminen uskoo, on totuus.

Ihmisen lunastus tulee hänen omien hyvien tekojensa ja vanhurskautensa 
kautta.

Voimme olla jumalia.

Jokainen vapaamuurariuden aste paljastaa enemmän valoa ja Valo on 
näkyvää pimeyttä.

Vapaamuurari on vapaa ihminen.

KANDIDAATTI
● Sanoudun irti ja katkaisen näiden valheiden voiman ja kaiken 

mahdollisesti jäljellä olevan petoksen kirouksen elämästäni, 
jälkeläisistäni ja esivanhemmistani.

● Sanoudun irti ja katkaisen itsensä jumaloimisen kirouksen ja väärän 
evankeliumin pelastuksesta hyvien tekojen kautta. Katkaisen 
petoksen linnakkeen ja kaikki siteet Iisebeliin ja Antikristukseen.

VAPAAMUURARIUDEN JUMALANPILKKA
OHJAAJA – Lukee
− Jeesus on kuollut eikä ole ylösnousemusta.
− Jumala ei ole kolmiyhteinen.
− Herran valo hävitetään elämästäsi.
− Jeesus oli vain suuri uudistaja.
− Jeesus on maailman pahan aikaansaaja.
− Ehtoollismaljassa ei ole parantavaa, vapauttavaa ja todellisen yhteyden 

tuovaa voimaa Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa.
− Jeesuksen Kristuksen ristissä ei ole voimaa.
− Vapaamuurareiden ehtoollinen perustuu oppiin  transsubstantiaatiosta ja 

he uskovat syövänsä kirjaimellisesti Mooseksen, Kungfutsen, Platonin, 
Sokrateen ja Jeesus Nasaretilaisen lihaa.

− Kun osallistut vapaamuurareiden ehtoolliseen, et tarvitse elävää 
Kristusta.
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− Jumalan nimi on Jah Bul On.
− 'Adonai', 'Jehova' ja 'Immanuel' ovat tunnussanoja.
− Jeesus Kristus ei ole Jumala; Maailmankaikkeuden suuri arkkitehti 

(GAOTU) on ainoa oikea vapaamuurareiden jumala.
− Lucifer on herra ja hallitsija sinun sukupuussasi.
− Ikuisen elämän saa tunnussanan ja täydellisen, puhtaan ja moitteettoman 

elämän kautta. Sen tähden et tarvitse kristillistä elämää, koska sinulla on 
tunnussana.

− Palvottava vapaamuurariuden suurmestari korvaa Pyhän Hengen.
− Vapaamuurariuden jumalat ovat: auringon jumala, kuun jumala, Egyptin 

jumalat, Persian jumalat, Hindujen jumalat, myös kolmiosainen Aum: 
Brahma (luoja); Vishnu (säilyttäjä) ja Shiva (tuhoaja); ja Jah Bul On 
(Jehova, Baal, Osiris).

KANDIDAATTI
● SANOUDUN IRTI JA TUHOAN näiden jumalanpilkkojen takana 

olevan voiman sukupuustani ja itsestäni.
● Pyydän Sinua, Isä, puhdistamaan huuleni tulella Jumalan alttarilta 

Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Jes. 6:5-7: 'Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja 
minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet 
kuninkaan, Herran Sebaotin." Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään 
hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen: 
"Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi; niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi 
sovitettu".'

APOSTOLINEN USKONTUNNUSTUS
Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, Taivaan ja maan 
Luojaan; ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, 
meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt 
Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja 
haudattiin; astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä 
kuolleista, astui ylös taivaaseen; istuu Jumalan, Isän 
Kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan 
eläviä ja kuolleita.
Ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin 
yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja 
iankaikkisen elämän. Amen

VAPAAMUURARIUDEN VÄÄRÄ PAPPEUS
● Sanoudun irti vapaamuurariuden väärästä pappeudesta ja katkaisen 

kaikki siteet siihen.
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● Sanoudun irti vapaamuurariuden esiripusta ja 'salaisesta paikasta', 
joka on orjuuden, kuoleman ja yhteyden Jeesukseen Kristukseen 
tuhoava paikka.

TEMPPELI
● Sanoudun irti 'temppelistä pyhänä maana' ja tuhoan kaikki kiroukset, 

jotka aiheutuvat seisomisesta väärennetyllä pyhällä maalla ja kenkieni 
riisumisesta nöyryyden merkkinä.

● Julistan, että olen vapautettu loosista Jeesuksen Kristuksen nimessä, 
ja katkaisen kaikki siteet väärään temppeliin tai saatanan temppeliin.

VÄÄRENNETTY RAAMATTU
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen sukupuustani ja elämästäni kaikki 

kiroukset, jotka johtuvat vapaamuurariuden 'pyhän lain kirjan' 
noudattamisesta.

● Julistan, että otan vastaan Pyhän Raamatun sinä Jumalan antamana 
Sanana, joka se on, ja sanoudun irti kaikesta kyvyttömyydestä ottaa 
vastaan puhdasta ja saastumatonta oppia 'pyhän lain kirjan' vuoksi.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki 'pyhän lain kirjan' kiroukset. 
Katkaisen ja tuhoan kirouksen, jossa sanotaan, että perheeni ja minä 
saamme ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu Ilmestyskirjaan tekemiemme 
verivalojen tähden.

● Sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurarien raamatun kiroukset sen 
koodattuine sanomineen, että se pitää Jumalan Sanan arvoituksena, 
ja kaiken jäljelle jäävän vaikeuden vastaanottaa ilmestyksiä Jumalan 
sanasta.

● Sanoudun irti epäuskon, epäilyn ja skeptisyyden kirouksesta, jotka 
kieltävät Jumalan Sanan voiman ja ihmeet.

● Julistan, että tulen kykenemään lukemaan Jumalan Sanaa täydellä 
ymmärryksellä ja Jumalan yliluonnollisen voiman ilmestymisellä sekä 
Jeesuksen Kristuksen veren ihmeitätekevällä voimalla. Julistan, että 
tulen tuntemaan Jeesuksen Hänen voimassaan ja 
ylösnousemuksessaan.

● Sanoudun irti vapaamuurariuden raamatun (VSL) suutelemisesta ja 
kaikesta sen tekemiseen liittyvästä petoksesta.

● Sanoudun irti kaikesta vihasta ja torjunnasta Jumalan Sanaa 
kohtaan, vaikeudesta sen lukemisessa tai tutkimisessa, ja 
vastustuksesta saarnattua ja voideltua Jumalan Sanaa kohtaan.

● Kadun ja sanoudun irti vastustuksesta ja pilkasta seurakuntaa 
kohtaan, missä Jumalan Sanaa julistetaan. Sanoudun irti Jumalan 
pappien, profeettojen ja palvelijoiden vastustuksesta ja 
pilkkaamisesta.
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Tuhoan seuraavien sanojen voiman:
'Sillä länsimaiselle sielulle on hyvä syntyä kirkossa/seurakunnassa, mutta 
kauhistuttavaa kuolla siinä. Nuorta miestä tulisi arvostella, jos hän ei käy 
kirkossa, mutta vanhempaa miestä tulee yhtä lailla arvostella, jos hän käy.'

PETOS JA VIETTELY
● Sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurariuden petoksen, viettelyn ja 

valheiden kiroukset. Katkaisen kiroukset, joiden mukaan minulle 
valehdellaan, minusta todistetaan väärin, saan väärän tuomion, tulen 
tuomituksi maanpetoksesta ja perättömästä lausumasta 
vapaamuurareiden suosikkijärjestelmän vuoksi. Katkaisen kaikki 
kiroukset syntipukkina olemisesta.

● Sanoudun irti valasta
'Autan ja avustan vapaamuurariveljeä tämän vaikeuksissa, ja 
kannatan hänen asiaansa kunnes hänet vapautetaan siitä, oli se sitten 
oikein tai väärin!'

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki vapaamuurariuden 
ajatusrakennelmien aiheuttamien hengellisen sokeuden ja petoksen 
kiroukset sukupuustani ja itsestäni. Herra Jeesus, pyydän Sinua 
voitelemaan silmäni Jumalan silmävoiteella, että näkisin.

Ilm. 3:18: 'Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että 
rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja 
silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.'

VAPAAMUURARIUDEN SEREMONIAVARUSTUKSET
● Sanoudun irti vapaamuurariuden varustuksista ja sidoksista niihin.
● Riisun ne yksi kerrallaan hengessä (tehden ja julistaen).

NIMIKE MERKITYS
Esiliina Vapaamuurarin jumaluuden peittävä lampaan 

nahka
Kirves Kultin leikkaava terä
Vyön solki (S) Käärme – kultin symboli saatanalle
Musta laatikko Varustusten säilytyspaikka
Rintakilpi Väärä pappeus
Kaulus Palvelijan ies
Vapaamuurarin sormus Okkultinen liitto Luciferin kanssa
Korut Väärä usko, toivo ja rakkaus (hyväntekeväisyys)
Medaljongit & virkakettingit/vitjat Hengellisen siteen ies
Miekka ja tikari Voima, hallinta ja kuolema
Taikasauva Uudestisyntymisen symboli
Valkoiset hansikkaat Väärät puhtaat kädet
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SYMBOLIT
● Sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurariuden symboleiden 

kiroukset:

NIMIKE MERKITYS
'G' Vapaamuurariuden jumala - GAOTU
Baphometin/Behemotin risti Osiriksen risti – Egyptiläinen jumala
Mustat & valkoiset ruudut Kompromissi hyvän ja pahan välillä
Veren tahrima vaate Liitto vuodattaa tarvittaessa verta
Istuin Jokaisella asteella/viralla on istuimensa
Palvotun mestari Salomonin istuin Ihmisen palvonta
Iskulause Noidan iskulause – 'Se mitä tahdon, 

tapahtukoon' (sananmukaisesti: Olkoon 
rikka/mitätön. Käytetään kirouksen, taian, 
ym. lopussa kuten 'Amen' rukouksessa.)

Kukonlaulu Jumalan kieltäminen, pilkkaaminen ja 
hylkääminen

Arkku Liitto haudan kanssa
Variksen jalka Noidan jalka, käytetään Kristuksen 

kieltämisessä
Kyyhkynen öljypuunoksa suussaan Väärä harmonia ja rauha
Viisisakarainen tähti (Eastern Star) Saatanan viisikanta
Horuksen silmä Vapaamuurareiden jumalan symboli
Sumu vuoren huipulla Väärä palvontapaikka
Kädenpuristukset Veljeyden ja suosimisen tunnistaminen
Jaakobin tikapuut Voiman ja vallan käyttö
Koputus Okkulttiseen maailmaan saapumiseksi
Maltan risti Okkultistinen muoto ristiinnaulitsemisesta
Pelikaani Irvikuva verisovituksesta
Fallossymboli Miehisen sukupuolielimen palvonta
Fenix -lintu Väärä ylösnousemus
Ruusu Salailun ja hiljaisuuden symboli
Kuninkaallinen Arch Tau -risti Tammuz -jumalan symboli - pakanajumala
Syntipukki Syytettynä toisen rikoksesta
Kuusisakarainen Heksagrammi Uskonnollinen/okkulttinen/noituus -sekoitus
Pääkallo Vapaamuurareiden ehtoollismalja
Pieni kivi Väärennetty voittajan palkinto
Akaasian oksa Kuolemattomuuden symboli

● Sanoudun irti kaikista näistä symboleista ja siitä mitä ne tarkoittavat. 
Sanoudun irti ja katkaisen 'Shakkimatin' kirouksen elämästäni. 
Julistan, että olen irti vapaamuurarien okkulttisesta shakkilaudasta.
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● Julistan, että käyn eteenpäin Jumalan suunnitelmaan ja tarkoitukseen 
elämässäni, tehtävässäni, taloudessani, liiketoimissani ja 
ihmissuhteissani.

● Julistan, etten tee kompromisseja kristillisten arvojeni suhteen. 
Seison vanhurskauden puolesta pahuutta vastaan.

● Julistan, että olen kasvamassa Jumalassa ilman sekoitusta 
vapaamuurarien ylpeyteen, pyrkimyksiin ja väärään palvontaan.

● Julistan, että perheeni ja minä olemme Jeesuksen Kristuksen 
vuodatetun veren ja siunauksen alla, emmekä pelikaanin kirouksen 
alla, pääkallon, väärien ristien, kuoleman ja vapaamuurariuden 
vuodatetun veren alla.

VAPAAMUURARIUDEN TYÖKALUT

Jer 23:29: 'Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka 
kallion murtaa?'

● Tällä Jumalan vasaralla (Hänen Sanansa) ja Pyhässä Hengessä, 
särjen ja tuhoan vapaamuurariuden työkalut:

NIMIKE MERKITYS
24-tuumainen mitta Tinkimättömyyden mittari
Taltta/meisseli Järjen palvonta
Harppi Miehinen lisääntymisperiaate
Puheenjohtajan nuija Väärennetty tuomio
Vesivaaka Demokratia vs. teokratia
Hakku, sorkkarauta ja lapio Temppelin perustamistyökalut
Luotilanka Väärennetty vanhurskaus
Astelevy Käytetään kivun tuottamiseen
Neliö Muistuttaa vapaamuuraria rehellisyydestä

● Sanoudun irti näistä vapaamuurariuden työkaluista ja tuhoan 
jatkuvan kivun kirouksen, okkultistisen, fyysisen, hengellisen ja 
tunneperäisen kivun ja kärsimyksen kodistani, avioliitostani, työstäni 
tai seurakunnastani.

● Sanoudun irti vapaamuurariuden sanonnasta 'Tapaamme 
vesivaa'alla ja eroamme neliössä' seurakuntaelämäni yllä (tällä 
tarkoitetaan kaikkien uskontojen yhdenvertaisuutta).

● Sanoudun irti väärästä pelastuksen evankeliumista hyvien tekojen ja 
inhimillisen yrittämisen kautta.
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SEREMONIALLISET VAATTEET JA LAITTEET
● Sanoudun irti ja tuhoan seremoniallisten vaatteiden ja laitteiden  ja 

jäseneksi vihkimisen rituaaleissa ja vapaamuurariuden tasoilla 
etenemisessä tehtyjen tekojen kirousten voiman.

● Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä julistan, että riisun siteen 
silmiltäni (huijaus) ja sanoudun irti huijatuksi tulemisesta. Tuhoan 
pimeän tai valon pelon ja hengellisen tai fyysisen sokeuden kirouksen.

● Katkaisen vapaamuurarien hinausköyden ja sanoudun irti kaikista 
jumalattomista liitoista vapaamuurariuden hirttosilmukan kanssa, joka 
aiheuttaa hengitysongelmia, tukahtumista ja niskavaivoja. Tuhoan 
allergisten reaktioiden, astman, keuhkolaajentuman, heinänuhan, 
vinkumisen ja muiden hengitysongelmien kirousten voiman Jeesuksen 
Kristuksen nimessä.

● Sanoudun irti manipulaatiosta noituuden, jumalattomien uskontojen 
ja kulttien kautta. Katkaisen hinausköyden ja kaikki lailliset oikeudet 
tulla harhaanjohdetuksi ja manipuloiduksi.

● Sanoudun irti ja riisun vapaamuurarien pyjaman ja sen edustaman 
haavoittuvuuden ja nöyryytyksen.

● Tuhoan harpin ja sen kirouksen tehdä hengellinen elämäni 
toimintakyvyttömäksi. Julistan, että kuljen eteenpäin Jumalassa, enkä 
tule minkään okkultisen kirouksen pysäyttämäksi tai lyömäksi.

● Poistan oikean kantapään linttaan astumisen ja sanoudun irti ja 
katkaisen kirouksen olla kykenemätön seisomaan pyhällä maalla tai 
tulemaan kirkkoon jumalanpalvelukseen.

● Poistan, sanoudun irti ja katkaisen temppeliritarien valkean 
tunikan, valkean takin, haarniskan ja kypärän kirouksen, ja väärän 
voitelun ja suojavarustuksen, jota ne edustavat.

● Poistan, sanoudun irti ja katkaisen mustan viitan ja noituuden 
hupun kiroukset ja sanoudun irti kumartumasta saatanan tahtoon.

● Poistan, sanoudun irti, ja tuhoan vapaamuurareiden surun harson 
voiman.

Jes. 61:3: Julistan, että Jumala antaa minulle 'iloöljyä murheen sijaan'.

TUNNUSSANAT JA KOODIT 
● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen ja hengellisen voiman 

jokaisesta vapaamuurariuden tunnussanasta, merkistä ja koodista 
elämässäni. Julistan Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, ettei 
elämässäni enää tule olemaan tunnussanoja, merkkejä tai koodeja.

NIMIKE MERKITYS
Ami Ruhama Väärä vapaamuurarien armo ja myötätunto
Booas Väärä voima
Golgata Pääkallo – elämän loppu
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NIMIKE MERKITYS
Haggai, Joosua ja Serubbaabel Väärä pyhyys & pyhittäminen
Jaakin Väärä perustus
Juuda Väärä leijona
Libertas Väärä vapaus
Ma Ha Bone ja Machaben Kaadettu tai hävitetty
My Lord Kaikki on lain alla
Nekum Tarkoittaa kostoa
Shaddai, Adonai ja Jehua Tarkoittaa Ylistäkää uuden valon jumalaa
Shibbolet Minä olen se joka mikä olen – pilkkaa Jumalaa
Shin Väärä shekinan kirkkaus
Sol-Om-On Edustaa vapaamuurareiden auringon palvontaa
Tammuz Toulimeth Kuoleman varmuus, elämän epävarmuus
Tuubal Kain Väärä hyväntahtoisuus

KOMMUNIKAATIO AVIOLIITOSSA JA IHMISSUHTEET
● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki esivanhempieni tekemien 

vapaamuurariuden valojen kiroukset elämästäni ja jälkeläisteni 
elämästa.

● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurariuden okkulttisen 
liiton kiroukset. Katkaisen avioliiton hajoamisen, perheen 
erimielisyyksien, jatkuvien väittelyiden, väkivaltaisten riitojen, jatkuvan 
kivun ja murheen, eron, avioeron ja tunneperäisen avioeron kirouksen, 
jotka aiheutuvat vapaamuurariuden liiton sormuksesta.

● Sanoudun irti, poistan ja katkaisen vapaamuurariuden sormuksen 
kirouksen ja heitän sen Jumalan tuleen. Tuhoan särkyneen liiton 
voiman avioliittoni ja jälkeläisteni avioliittojen yltä. Tuhoan helvetin 
voiman kirouksen jumalista avioliittoa vastaan.

● Sanoudun irti valasta
'Sidon itseni elämään jopa omalta vaimoltani piilossa olevaa ja 
salattua elämää.'

● Sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurariveljeyden kirouksen sen 
salailuineen, mysteereineen ja hiljaisuuden valoineen.

● Sanoudun irti kapinasta avioliittoani ja todellista liittoa vastaan 
sukupuussani ja itsessäni vapaamuurarien sormuksen johdosta.

● Sanoudun irti ja tuhoan yksinolon tai itsenäisen käyttäytymisen ja 
ajattelun kirouksen avioliitossa.

● Sanoudun irti ja katkaisen kirouksen, että naiset ja lapset ovat 
epäpyhiä.
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● Sanoudun irti ja katkaisen eron ja hajaannuksen kirouksen 
perheyhteisössä, laajemmassa perheyhteisössä, ja kaikissa 
ihmissuhteiden hajoamisissa. Vapautan sukupuuni antikristuksen 
hengestä; ja katkaisen kaikki kiroukset itsepäisyydestä, ylpeydestä, 
syyllisyyden sysäämisestä toisen harteille, vihasta ja raivokkaista 
väittelyistä puolisoiden kesken ja miesten kovasydämisyydestä.

● Julistan viholliselle
'Lapset ovat Herran lahja – Onnellinen se mies, jonka viini on niitä täynnä!

(Ps. 127:3-5)
'Joka vaimon löysi, se onnen löysi, sai Herralta mielisuosion.' (Snl. 18:22)
Jumalassa 'ei ole... juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei 
ole miestä eikä naista'. (Gal. 3:26-28)

VÄKIVALTA JA TUHO
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurariuden väkivallan ja 

tuhon kiroukset sukupuustani ja itsestäni tehtyjen verivalojen ja 
rituaalien vuoksi. Katkaisen nämä kiroukset ruumiistani, perheestäni, 
avioliitostani, työstäni ja ihmissuhteistani.

● Kadun ja  sanoudun irti kaikesta väkivallasta, julmuudesta ja 
sanallisesta pahoinpitelystä. Pyydän Sinua, Isä Jumalaa, antamaan 
tämän anteeksi minulle ja esivanhemmilleni Jeesuksen Kristuksen 
pyhässä nimessä.

● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kaikki kiroukset lapsiuhreista, 
esivanhempieni tekemistä rituaaliuhreista. Katkaisen kirouksen 
perheen esikoisen uhraamisesta.

● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kirouksen kaikista aborteista 
sukupuussani ja elämässäni. Katkaisen siitä johtuvat kiroukset 
keskenmenoista, kehtokuolemista, äkillisistä kätkytkuolemista ja 
kuolleena syntyneistä vauvoista. Katkaisen kaikki sielun yhteydet 
kaikkeen hengen menetykseen. Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen 
nimessä annan jokaisen sukupuuni henkensä menettäneen lapsen 
hengen Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalalle. Vapautan jokaisen 
sukupuussani tutuista ja inhimillisistä hengistä, jotka ovat seurausta 
näistä antautumattomista sieluista.

● Sanoudun irti ja katkaisen  kaikkien kuoleman henkien ja surun 
voiman, joka periytyy abortista, keskenmenosta ja 
vapaamuurariudesta. Sidon nämä henget nyt, ja käsken niitä 
päästämään minut vapaaksi, ja menemään Jeesuksen Kristuksen 
ristin juurelle. Herra Jeesus, pyydän Sinua parantamaan ruumiini, 
sieluni ja henkeni näiden kuolemien vaikutuksesta.

● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurariuden koston valojen 
ja kostoniskujen kirouksen okkultisista liittoutumisista. Sanoudun irti 
kaikesta viehtymyksestä taistelulajeihin, judoon, karateen, jne.
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● Julistan:

Jes. 60:18: 'Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun 
rajaisi sisällä, ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi.'

● Julistan: 'Se on täytetty' Jeesuksen Kristuksen nimessä.

VANNOMINEN, KIROILU JA JUMALANPILKKA
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen vapaamuurarien verivaloista 

johtuvan jumalanpilkan, kiroilun, vannomisen, hillittömän vannomisen 
ja Jumalan nimen turhan käytön kirouksen.

● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kaiken jumalattoman 
kielenkäytön ja Jeesuksen Kristuksen veren pilkkaamisen kirouksen, 
kuten sanoilla 'bloody (verinen)', 'bloody hell (verinen helvetti)' tai 'my 
bloody oath (verinen valani)'.

● Julistan, että olen ihminen, joka on puheiltaan puhdas, joka puhuu 
Jumalan sanaa. Siunaan enkä kiroa Jeesuksen Kristuksen 
mahtavassa nimessä.

● Pyydän Sinua, Isä Jumala, puhdistamaan huuleni alttarisi elävällä 
hiilellä Jeesuksen Kristuksen nimessä. (Anna Jumalan koskettaa 
suutasi nyt.)

HALLINTA JA YLIVALTA
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen vallan-, aseman ja rahanhimon 

kiroukset, jotka johtuvat osallistumisesta vapaamuurariuteen.
● Kadun ylpeyden henkeä ja katkaisen kaikki siteet Iisebelin henkeen 

ja hallintaan, ylivaltaan ja manipulointiin.
● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki orjuuden ja pakottamisen 

kiroukset, jotka ovat sitoneet esivanhempiani ja itseäni pelon ja 
haavoittuvuuden kautta vapaamuurariudessa. Katkaisen 
avuttomuuden voiman Jeesuksen Kristuksen nimessä.

● Sanoudun irti vapaamuurariuden täydellisyyden tavoittelusta ja 
'Täydellisyyden loosista' ja tuhoan väärän taivaan avaimen, 
'täydellisen elämän'.

HIMO, VIETTELYS JA SAASTAISUUS
● Sanoudun irti ihmisen palvonnasta.
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen kaikki vapaamuurariuden 

epäjumalanpalvonnan ja saastaisuuden, himon, viettelyksen, 
aviorikoksen, salasuhteiden, homoseksuaalisuuden, eläimeen 
sekaantumisen, sodomian, perversioiden ja moraalittomuuden 
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kirouksen sukupuustani ja itsestäni.
● Katkaisen kaikki siteet sukupuuni ja antikristuksen ja Iisebelin hengen 

kanssa, jotka ovat vaikuttaneet viettelyksen ja himon kautta. Suljen 
ovet hengen maailmassa ja katkaisen kiroukset.

● Sidon viettelyksen ja himon vallat ja lähetän ne ristin juurelle. 
Vapautan sukupuuni, ja julistan, että pyhyyden ja vanhurskauden 
henki hallitsee elämässäni, avioliitossani, kodissani ja sukupuussani 
Jeesuksen Kristuksen nimessä.

TALVEN JUMALA – KUOLEMAN AIKA
● Sanoudun irti Typhonista, talven jumalasta ja kaikista sen 

vaikutuksista.
● Sanoudun irti väkivaltaisesta kuolemasta ja salaliitosta sukupuussani 

ja itsessäni.
● Sanoudun irti kaikista sielun siteistä Typhonin kanssa ja katkaisen 

kiroukset ja siitä johtuvat jäsenten silpoutumiset, murtumiset ja 
terveyden horjumiset elämästäni, ihmissuhteistani, sielustani, 
taloudestani ja kaikilta elämänaloiltani. Teen tämän Jeesuksen 
Kristuksen pyhässä nimessä.

● Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä asetan ruumiini, 
mieleni, sieluni ja henkeni Ikiaikojen Jumalan elämääni varten 
tekemän suunnitelman ja tahdon mukaisiksi.

● Julistan:

Laul. 2:11 'Sillä katso, talvi on väistynyt, sateet ovat ohitse, ovat menneet menojaan. 
Kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut, ja metsäkyyhkysen ääni 
kuuluu maassamme.'

TALOUDELLISET ONGELMAT
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen esivanhemipien tai oman 

vapaamuurariuteen osallistumiseni aiheuttaman taloudellisen 
tuhoutumisen kirouksen. Katkaisen kaikki talouteen kohdistuvat 
kiroukset, jotka tulevat vapaamuurariuden sormusten ja jumalien 
myötä.

● Sanoudun irti ja katkaisen kaikki sukupolvien yli ulottuvat köyhyyden 
kiroukset ja vaadin vihollisen esivanhemmiltani varastaman 
omaisuuden ja varojen palauttamista. Käsken Jeesuksen Kristuksen 
nimessä saatanaa korvaamaan nyt 7-kertaisesti sen, mitä on 
varastanut.

● Katkaisen kaikki vapaamuurariuden liittojen aiheuttamat vararikon 
kiroukset kaikista ihmissuhteistani, kumppanuussuhteistani ja 
avioliitostani.

● Julistan elämäni ylle San. 10:22 ja Joh 2 mukaan:

'Herran siunaus rikkaaksi tekee, ei oma vaiva siihen mitään lisää.'
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● Sanoudun irti ja katkaisen kaikkien vapaamuurariuden kirousten, 
tunnussanojen, merkkien, symbolien, vertauskuvien ja koodien 
voiman sukupuustani ja elämästäni Jeesuksen Kristuksen nimessä.

● Katkaisen vapaamuurariuden köyhyyden laatikon voiman. Kadun ja 
sanoudun irti antamasta siunaukseni noituudella manipuloituna. 
Kadun myös sitä, että annoin varojani ja ruokia ja lahjoituksia ihmisille 
noituudella manipuloituna ja irtisanoudun siitä tästä lähtien.

TYÖ- JA IHMISSUHTEET
● Kadun, sanoudun irti ja katkaisen jatkuvan kovan työn kirouksen, 

joka johtuu esivanhempieni vapaamuurariuteen osallistumisesta.
● Katkaisen kiroukset työsuhteessani ja henkilökohtaisissa 

ihmissuhteissa seuraavilla alueilla:
- suosion menettäminen millä tahansa alueella
- vapaamuurariuden suosituimmuusjärjestelmästä johtuva torjunta
- karkoitus kotoa, perheestä, työstä ja maasta
- valoista ja rituaaleista johtuvan nöyryytys
- vapaamuurariuden kirouksesta johtuvat, työsuhteessa, taloudessa ja 
seurakunta-asemassa vallitsevat vallankaappauksen henget, ja niistä 
aiheutuva tuskan ja tappion nöyryytys.

● Sanoudun irti ja katkaisen voiman kirouksesta 'Olen avuton, 
tietämätön, sokea, alaston ja annan pois vapauteni, miehuuteni ja 
omantuntoni.'

● Tuhoan jokaisen alastomuuden, haavoittuvuuden ja 'peittämättä 
olemisen' kirouksen.

● Julistan, että olen vaatetettu ja peitetty Kristuksessa (Jes. 61:10, Ilm 
19:8).

● Sanoudun irti ja katkaisen Shriner'in filosofian 'hauskanpidosta'.
● Julistan, että kaikki siteet vapaamuurariuteen ja Baphometiin on 

katkaistu esivanhempieni, jälkeläisteni ja itseni osalta, eikä ole enää 
olemassa kirouksia.

Teen tämän kaiken Nimessä yli kaikkien Nimien, Jeesuksen Kristuksen, 
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan nimessä. Amen.
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LISÄTIETOA VAPAAMUURARIUDESTA JA SEN YHTEYDESTÄ 
KUNDALINI-HENKEEN – MUINAISEEN KÄÄRMEESEEN1)

On olemassa todisteita, että vapaamuurariudessa ja monissa muissa okkulttisissa 
järjestöissä on kaikki kundalini-hengen mukaiset toimintatavat.

Vapaamuurariuden 'elämän puu' on paha. Se tärvelee kallisarvoisen  
hedelmällisyyden puusta. Sen hedelmä tuottaa kuolemaa.

Vapaamuurarius on liittoutunut kaikkien väärien uskontojen, mukaan lukien 
hinduismin, islamin ja buddhalaisuuden kanssa. Vapaamuurarius väittää 
kaikkien uskontojen olevan hyväksyttäviä.

Jes. 28:14-15 Sentähden kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat, te jotka hallitsette tätä 
kansaa Jerusalemissa. Koska te sanotte: "Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa 
ja tuonelan kanssa sopimuksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, 
sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen..."

Tämä ei ole vain tyhjää kehuskelua. On olemassa liittoja, jotka tarjoavat 
suojan pahoja henkiä (demoneita) vastaan. Jos yrität häätää demonisen 
tunkeilijan, joka vastustaa, voi olla, että on olemassa liitto, joka suojaa 
tuota pahaa henkeä. Jos on olemassa epäpyhä liitto kateuden ja 
kuoleman, uhrihengen tai vapaamuurariuden välillä, paljon aikaa 
saatetaaan käyttää käskemällä, vastustamalla ja irtisanoutumalla ilman 
tuloksia, koska niiden epäpyhät liitot todella tarjoavat jonkin asteisen 
suojan demoneille.
Liiton, jonka kaksi osapuolta on vapaaehtoisesti tehnyt, sallitaan pysyä 
voimassa; huolimatta tuskasta, jonka se jommalle kummalle aiheuttaa, 
ellei ole olemassa lakia, joka ylittää sen.
Samoin on olemassa muinaisia sukupolvia koskevia liittoja, jotka on tehty 
vapaaehtoisesti jossain vaiheessa, ja ne tarjoavat suojan demoneille yksilön 
elämässä.

Kuitenkin nämä liitot on alistettu korkeammalle laille maailmankaikkeudessa.

Kuka yksilö tahansa voi vedota maailmankaikkeuden Vanhurskaaseen 
Tuomariin sillä perusteella, että nuo liitot eivät ole oikeudenmukaisia tai 
vanhurskaita sen ylimmän lain mukaan, jonka Jumala on perustanut.

Jos sitten Jumala katsoo, että nämä liitot ovat ristiriidassa Hänen 
lakinsa kanssa, Hän julistaa ne kumotuiksi. Se poistaa demoneilta sen 
suojan, joka niillä oli.
Kun Jumala on kumonnut epäpyhät liitot ja suojelusopimukset, julistamme, 
että yksilö on vapaaehtoisesti astunut veriliittoon Jeesuksen kanssa.

Julistamme, että tämä liitto ylittää ja korvaa kaikki muut liitot, 
sopimukset tai suojelun.

1) Lisätietoa ja irtisanoutumisrukouksia Kundalini -hengestä, ks. 'The Tree of Knowledge and the Ancient 
Serpent' sivuilta www.kanaanministries.com
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Jes. 28:16-18 '...sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin 
peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei 
pakene (engl. kauhistu). Ja minä panen oikeuden mittanuoraksi ja vanhurskauden 
vaa'aksi, ja rakeet hävittävät valheturvan, ja vedet huuhtovat pois piilopaikan. 
Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois, ja teidän sopimuksenne 
tuonelan kanssa ei kestä; kun vitsaus tulee niinkuin tulva, niin se teidät maahan 
tallaa.'

Meidän täytyy määrätietoisesti erottaa paha kallisarvoisesta: Valon 
valtakunta pimeyden valtakunnasta. Tämä on Jeesuksen pappeuden 
todellinen valtuutus.

Jer. 15:19-21 'Sentähden, näin sanoo Herra: "Jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun 
kääntyä, ja sinä saat seisoa minun edessäni. Ja jos sinä tuot esiin jaloa, et arvotonta 
(engl.: erotat kallisarvoisen pahasta), niin sinä saat olla minun suunani. He kääntyvät 
sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä.
20. Ja minä teen sinut vahvaksi vaskimuuriksi tätä kansaa vastaan, ja he sotivat sinua 
vastaan, mutta eivät voita sinua; sillä minä olen sinun kanssasi, minä vapahdan ja 
pelastan sinut, sanoo Herra.
21. Minä pelastan sinut pahain käsistä ja päästän sinut väkivaltaisten kourista." '

Kundalini on paha – se tuottaa kuolemaa ja tappaa ruumiin.

Vapaamuurareiden hirttoköysi symboloi Kundalini-käärmettä:
1. Ensimmäisellä asteella se vaikuttaa IDAan tai sen voiman feminiiniseen 
puoleen, tehden ihmiselle helpommaksi hallita intohimojaan ja tunteitaan. 
(Vapaamuurariudessa se kiertyy kuin hinausköysi kaulan ympäri.)

2. Toisella asteella se on PINGALA, tai maskuliininen puoli, joka vahvistuu 
antaen kyvyn hallita mieltä. (Tällä asteella kundalini-köysi kiertyy oikean 
käsivarren ja ylemmän kehon ympäri.)

3. Kolmannella asteella se on itse keskeinen energia SUSHUMNA, joka 
herätetään, ja se avaa tien korkeudesta tulevan puhtaan hengen (Lucifer) 
vaikutukselle. (Tällä asteella kundalini-köysi kiertyy kolme kertaa vyötärön 
ympäri.)

Tämän Sushumna-kanavan läpi mennessään vapaamuurari jättää fyysisen 
ruumiinsa milloin haluaa (astraalimatkailu) siten, että hänellä säilyy täysi 
tietoisuus korkeammilla tasoilla ja tuo takaisin fyysisiin aivoihinsa selvän 
muistikuvan kokemuksesta. Tämä on usein väärien näkyjen ja kokemusten 
alkulähde.

Tämä Luciferin puutarhassa laatima menetelmä heijastuu niissä 
menetelmissä, joita käytetään vapaamuurareiden kolmen ensimmäisen 
asteen vihkimisriiteissä. Vapaamuurariuden 33 asteella on yhtymäkohta 
selkärangan 33 nikamaan.

Vihkiminen vapaamuurariuteen tapahtuu:
- aktivoimalla naispuolinen Ida-kanava,
- sitten miespuolinen Pingala-kanava,
- sitten saamalla yhteys puhtaaseen henkeen – Luciferiin – Sushumnan 
kautta, joka on ihmisen selkäranka (puu).
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Se on täsmälleen sama kaava, mitä Lucifer käytti – ensin Eeva, sitten 
Aatami, sitten molempien silmät avautuivat – valaistuminen.

Idaa ja Pingalaa kutsutaan nadi'ksi, hermokanaviksi ihmisen 
selkärangassa. Jos vapaamuurarin esiliinan solmu sidotaan, se aktivoi 
kundalini -voiman, joka periytyy sukupolvelta toiselle.
Vapaamuurariuden iskut päähän ottavat valtaansa pään ja mielen.

Vapaamuurarit, 'tulen hierarkit' viittavat siihen 'horroksessa olevana tulena, 
Luciferin henkenä', joka syttyy palamaan hankauksesta, vasaran iskusta tai 
kemiallisesta reaktiosta.

Vapaamuurariudessa on seitsemän sakraa:
1. Juuri-sakra (esiliina)
2. Alempi sakra
3. Pallea-sakra
4. Sydän-sakra
5. Kurkku-sakra
6. Otsa-sakra
7. Kruunu-sakra

Vapaamuurariloosiin johtaa seitsemän askelmaa.

LEWIS-KIVEN JA LEWIS-KIROUKSEN YMMÄRTÄMINEN
1. Vapaamuurarin esikoispoika tunnetaan nimellä Lewis.

2. Toinen Lewis'in merkitys on laite, joka työnnetään painavan kiven alle, 
jotta sitä voidaan nostaa tai siirtää.

3. Kivi kaarioven keskellä tunnetaan myös kulmakivenä ja Lewis'in 
kivenä.

Miten tämä kaari on rakennettu?

Kun kivimuurari rakentaa kaaren, hän käyttää tukia pitämään kivet 
paikallaan niin kauan kuin se on kesken. Hakatut kivet sementoidaan yhteen 
molemmilla puolilla keskustaa kohti. Heti kun kulmakivi on paikallaan, tuet 
voidaan ottaa pois ja kaari pysyy itsekseen paikallaan!

Miksi kulmakiveä, samoin kuin vapaamuurarin vanhinta poikaa 
kutsutaan Lewis'iksi?
Useiden vuosisatojen ajan Persiassa rakennettiin porttiholvi, johon väärä 
messias (Baal Berith) asetettiin keskelle holvikaarta. Hänet kuvattiin 
sateenkaaren pojaksi. Lewis -kivi asetetaan täsmälleen samalle paikalle.

Kristillisellä aikakaudella tämä väärä messias liitettiin virheellisesti todelliseen 
Jeesukseen Kristukseen.

Valaistumista etsiessään vapaamuurarit kiipeävät Jaakobin tikapuita 
vapaamuurariuden asteiden mukaan kunnes he lopulta ovat 'valaistuneet' 
saapuessaan 31-33. nikamille. Tässä vaiheessa Kundalini -käärme on 
kiivennyt 7 sakran läpi selkärangassa - 31-33 nikamaa.
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Vapaamuurareiden mukaan tässä vaiheessa he muuttuvat niin sanotuiksi 
'jumaliksi'.

Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että vapaamuurarin vanhimmasta pojasta 
tulee 'jumalan poika'. Hän istuu sateenkaaren keskellä (joka on sen liiton 
symboli, jonka Jumala teki Nooan kanssa) 'messiaana'.

Jos tämä ns. 'messias' ei ota vastaan kutsuaan olla vapaamuurari, hän 
joutuu automaattisesti Lewis'in kirouksen alle.

Hän ei tule koskaan menestymään elämässään – hän tulee aina 
kamppailemaan taloudellisten vaikeuksien kanssa ja ikuisesti 
epäonnistumaan.

JUMALALLE KIITOS, ETTÄ JEESUS ON MESSIAAMME!

Irtisanoutuminen:
Kadun ja sanoudun irti kaikesta minkä hyvänsä jumaluuden psyykkiseen 
voimaan turvautumisesta sukupuussani, rituaaleissa ja vapaamuurariuden 
lähtökohdissa.

Sanoudun irti kaikista vapaamuurareiden liittoutumista hinduismin kanssa, 
sekä kaikkien muiden kundaliniin liittyvien ryhmien kanssa, ja vapautan 
Hengen miekan kaikkiin liittoutumiin sekä julistan täyttä erottautumista 
vapaamuurariuden ja kundalinin meitä lamaannuttavista liittoutumista.

Jeesuksen nimessä minä:
● katkaisen kaikki liitot taikuuteen yhdeksässä ruumiinosassani
● paloittelen ja jaan seitsemän askeleen epäjumalanpalveluksen ja 

vapaamuurariuden seitsemän sakraa.
Sanoudun irti ja kadun seitsemän askeleen ottamista vapaamuurariuteen.
Isä, sanoudun irti vapaamuurariuden seitsemästä sakrasta ruumiin 
profetaalisissa merkeissä avatakseni seitsemän sakran jokaisen sinetin.
Kadun mestarimuurarin tekoja ja revin palasiksi vapaamuurariuden 
kundalinin perustukset elämässäni ja pyydän, että Sinä korvaat ne 
Jeesuksen todellisella perustuksella ja parantavalla voimalla.

Sanoudun irti ja katkaisen vahvan rinnasteisuuden 33 selkärangan nikaman 
ja vapaamuurariuden 33 asteen välillä tarkoituksena täydellisesti kaapata 
koko selkäranka ruumiin tuhoamiseksi tulella.

Sanoudun irti ja kadun, että olen pitänyt äiti maata/luontoa vääränä pyhänä 
henkenä ja kadun myös vapaamuurariuden jumalanpilkkaa, jossa 
vannotaan uskollisuutta väärälle pyhälle hengelle. Kadun ja sanoudun irti 
väärästä pyhästä hengestä, väärästä voitelusta ja todellisen Pyhän Hengen 
vihasta, joka tulee vapaamuurareiden kundalini-hengestä.

Julistan viidennen vapaamuurareiden sinetin suljetuksi mestarimuurarin 
okkulttisen kundalini-tulen virtauksen pysäyttämiseksi. Se on saatanallinen 
tuli helvetistä ja taikuudesta, ja se polttaa kurkkuani tuhotakseen:

● kurkkuni
● äänihuuleni
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● niskani
● keuhkoputkeni
● kilpirauhaseni
● kommunikointikykyni

Ja vapautan kobran myrkyn äänestäni toisten tuhoamiseksi ja Jumalan 
todellisen profetaalisen kutsun tuhoamiseksi.

Jeesuksen nimessä leikkaan vapaaksi jokaisen ruumiinosani, joka on 
kytketty kuhunkin planeettaan:

● käpylisäkkeeni Merkuriuksesta ja elohopeasta
● aivolisäkkeeni kuusta ja hopeasta
● nieluni Venuksesta ja kuparista
● sydänhermoni auringosta ja kullasta
● eturauhaseni/emättimeni Marsista ja raudasta
● ristiluuhermoni Saturnuksesta ja lyijystä.

Jeesuksen nimessä katkaisen kaikki sielun siteet kaikkien demonisten 
yksilöiden kanssa, jotka esiintyvät enkeleinä: Rafael, Galnel, Ahael, Miikael, 
Tzadkiel, Kamael, Tsspkiel. Julistan, että heidän otteensa minuun on 
katkaistu!! Kaikki petos on paljastettu Jeesuksen nimessä.

Leikkaan itseni irti tähtikuvioista (Aquarius, Skorpioni, Härkä ja Leijona) 
Hengen miekalla ja kutsun ja palautan takaisin Jeesuksen nimessä kaikki 
itseni osat, jotka ovat edelleen kiinni näissä planeetoissa ja tähtikuvioissa.

● Leikkaan pääni irti Skorpionista
● Leikkaan napani irti Leijonasta
● Leikkaan niskani irti Härästä
● Leikkaan munuaiseni, virtsarakkoni ja kaiken veden kehossani irti 

Aquariuksesta.
Pyydän Sinua, Isä, Jeesuksen nimessä palauttamaan ennalleen kaiken, mikä 
kuuluu minulle – lähetä enkelisi keräämään kaikki henkeni osat, jotka on 
siroteltu astraalimatkojen kautta näihin seitsemään planeettaan ja neljään 
tähtikuvioon.
Jeesuksen nimessä katkaisen myös kauluksen ja hirttoköyden, joka tulee 
vapaamuurariuden kautta tehtyjen demonisten kirousten myötä sukupuustani 
saattaen minut sodomian orjuuteen niiden rituaalien kautta, jotka minulle 
tehtiin vihkimisen yhteydessä.

Isä, sanoudun irti myös piiskasta, kahleista ja ketjuista, jotka liittyvät 
prostituution orjuudessa olemiseen. Tuhoa nämä tulellasi, Isä!

Isä, tuon eteesi kaiken vapaamuurareiden temppeliprostituution 
sukupuustani; pyydän Jeesuksen nimessä anteeksi ruumiini antamisesta 
elävänä uhrina demoneille käytettäväksi tällä tavalla.

Kutsun Jeesuksen nimessä alas Jumalan TULEN tuhoamaan kaikki 
saatanalliset alttarit ja idolit, jotka yhä ovat pystyssä hengessä ja 
todistamassa minua vastaan!
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Herra, pyydän HILJAISUUTTA menneisyyteni äänistä ja irti leikkaamista 
kaikista koukuista, ketjuista ja väkipyöristä, jotka yrittävät vetää minut 
takaisin tämän kaltaiseen elämäntyyliin!

Isä, jos taivaallisissa on ohjelmoitu, planeettoihin, tähtiin ja tähtikuvioihin  
kirjoitettu profetioita minua vastaan esivanhempieni vapaamuurariuden 
kanssa tekemien sopimusten kautta, pyyhi ne nyt pois Karitsan verellä!

VAPAAMUURARIUS JA SODOMIA2)

Vapaamuurarius on yksinomaan miesten veljeskunta; naiset on poissuljettu, 
mikä jakaa erillisiin leireihin – miehet/naiset. On myös olemassa ryhmiä 
ainoastaan naisille, kuten Eastern Star, Jobin tyttäret, jne.

Tältä pohjalta vapaamuurareiden ylimmillä asteilla on temppeliritarit, jotka 
siirtyvät korkeille satanismin asteille – erityisesti 28. aste.

He uskovat, että seksi naisen kanssa on alentavaa ja tekee heistä 
naismaisia. Tutkittaessa natsipuolueen korkeinta johtoa, huomaamme, että 
monet heistä olivat homoseksuaaleja. Teos Vaaleanpunainen hakaristi3) 
avaa totuuksia siihen, mitä tapahtui Hitlerin ylimmän johdon piirissä.

Sama natsihenki tuotiin Etelä-Afrikkaan 'ylemmän rodun' nimellä, ja se 
muodosti apartheidin perustan.

Tätä nykyä homoseksuaalisuus on sallittua perinteisessä hollantilaisessa 
Reformikirkossa (Dutch Reform Church), joka vuosia sitten perusteli 
apartheidin oikeutusta Jumalan Sanalla!

Temppeliherrat pukeutuvat keskiaikaisiin pukuihin ja palvovat salaperäistä 
idolia, Baphometia. Tämä idoli on puoliksi peto, puoliksi ihminen. 
Temppeliherrat, jotka palvovat tätä idolia, harjoittavat mustaa magiaa, 
homoseksuaalisuutta ja säädytöntä suutelua.

Isä-poika -suhde vapaamuurariudessa
Temppelin isä synnyttää antikristuksen hengen ja kuoleman. 

Raamattu opettaa meille, että viimeisinä päivinä laittomuus pääsee valtaan, 
ja se on tuhon ja tuomion poika, kadotuksen lapsi.

2 Tess 2:3: '3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei 
tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu (ennen kuin se ennustettu suuri kristityiksi 
tunnustautuvien luopumus tapahtuu) ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

Vapaamuurarien sukupuu on tämän kadotuksen lapsen sitoma.

2) Syvällisempää selvitystä sodomiasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä irtautumisrukouksesta, ks. 
Kanaan Ministries: The Defiled Bride: Sodomy and Sexual Abuse.
3) The Pink Swastika Homosexuality in the Nazi Party, Scott Lively ja Kevin Abrams
http://www.abidingtruth.com
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Kadotus
Kadotus – ollumi (kr.)

● tuhota täysin
● hyvinvoinnin menetys
● tulvia ylitse erityisesti tappaen ja saattaen sekasortoon
● altistaa ihminen mielettömille himoille ja upottaa epäuskoon.

Vapaamuurariudessa on monia jumalia: niitä palvotaan voiman, rikkauksien, 
vaurauden, suosion ja monien muiden etujen vuoksi, jos myyt sielusi niille.

1 Tim. 6:9 'Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja 
moniin mielettömiin (turhiin, jomalattomiin) ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat 
ihmiset turmioon ja kadotukseen.'

Tämä on selvä varoitus!!

Vapaamuurariuden hedelmä
Vakavat jälkiseuraukset temppeliritareista ja tästä 
homoseksuaalisuuden jumalasta siirtyvät sukupolvelta toiselle näissä 
muodoissa:
Kuolema:
1. Ruumiin kuolema
Esimerkiksi kuoleman vitsaukset kohdun ja eturauhasen alueella 
Baphometin fallosjumallan ja sodomian ja eläimiin sekaantumisen kirouksen 
myötä.

Suolistosyövillä on vahva hengellinen yhteys sodomiaan ja pervessit 
anaaliaktit liittyvät usein tähän vapaamuurarien idoliin ja 
käyttäytymismuotoihin.

AIDS
AIDS on vitsaus, joka seuraa sodomiasta. Heikentynyt immuunijärjestelmä 
tuottaa valtavan väsymyksen ja uupumuksen. Joissain tapauksissa 
äärimmäinen väsymys voi olla tuloksena, jos se liittyy sodomiaan 
sukupuussa.

2. Seksuaalisuuden kuolema
Tämän Baphomet -jumalan halpamaisen valheen tehtävänä on tuhota 
seksuaalinen identiteetti, hämmentää ja vääristellä jumalallinen 
puhtaus ja seksuaalisuus.
Sodomian henki vapaamuurariudessa täytyy tuhota elämässämme, ja silloin 
meidän täytyy katkaista kahleet lapsistamme ja vapauttaa heidät Herran 
pyhyyteen.

Pyydä Pyhää Henkeä näyttämään sinulle, jos se vaikuttaa sinun 
persoonallisuuteesi tai ulkoiseen olemukseesi – tapaan pukeutua, jne.; 
tai mitä hyvänsä jumalattomia siteitä ystävyyssuhteissa.
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3. Avioliiton kuolema
Ensiksikin se ilmenee viettelynä, himona ja epäpuhtautena, mutta sitten 
seuraa  sulkeutuminen ja hiljaisuuden muuri avioliiton intiimiyhteydessä  
tuoden kuoleman, tuhon ja jopa mielenvikaisuuden avioliittoon.

Kristittyjen avioliittojen tulee julistaa sota sodomian juuria vastaan, niin 
että Herran kirkkaus voi palata avioliittoihimme!
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JOITAIN VAPAAMUURARIUDEN SYMBOLEITA
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Temppelin ristisymboli

Skottilainen Baphometin riitti

Shrinerin neula

 Vapaamuurariuden hierarkia



LIITE 1: Mitä Raamattu sanoo Jumalan temppelistä

1 Kor. 6: '19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka 
Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?
20. Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.'

1 Kor. 3: '16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu 
teissä?
17. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan 
temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.'

2 Kor. 6: '16. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me 
olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja 
vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".'

Ef. 2: '19. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien 
kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20. apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21. jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
22. ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi 
Hengessä.'
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LIITE 2. Mitä Raamattu sanoo idoleista/epäjumalista ja valoista

5 Moos. 5: '7. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
8. Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä 
taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan 
alla.
9.  Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas 
Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka 
minua vihaavat;
10. mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
11. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, 
joka hänen nimensä turhaan lausuu.'

Matt. 5: '33. Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin', ja: 'Täytä Herralle 
valasi'.
34. Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on 
Jumalan valtaistuin,
35. älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään 
Jerusalemin kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki;
36. äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä 
mustaksi;
37. vaan olkoon teidän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei, ei'. Mitä siihen lisätään, se on 
pahasta.'

3 Moos. 5: '4. tahi jos joku, ajattelemattomasti puhuen huulillansa, tietämättään vannoo 
tekevänsä jotakin, pahaa tai hyvää -- vannoipa mitä hyvänsä, mitä ihminen saattaa 
ajattelemattomasti vannoa -- mutta sitten huomaa sen ja joutuu johonkin sellaiseen 
vikapääksi,...'
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