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Video:   https://www.youtube.com/watch?v=XEQG3FhSO7g  

VALEHTELEVIEN professorien, jotka opettavat, että ihmiset 
KEHITTYIVÄT APINOISTA, paljastaminen! (EL Paso TX)

***Evoluutiota opetetaan käytännössä kaikissa julkisissa kouluissa Amerikassa. Monet meistä, 
jotka olimme osallisia julkisissa kouluissa Yhdysvalloissa, kasvatettiin Jumalaa vastustavassa, 
Kristusta vastustavassa, ympäristössä. Evoluutiota opetetaan totuutena, kun todellisuudessa se on
satu.

Luomisen totuuden ja Jumalan julistaminen Luojana menevät perinteisesti julkisessa 
koulujärjestelmässä opetettujen käsitysten kanssa vastakkain. Samalla kun se ehkä näyttää 
yksinkertaiselta viestiltä julistaa (luominen) joillekin, se on todella HERÄTTÄVÄ opiskelijoille,
joille valheita on syötetty vuosikausia!

On oleellista, kun jollekin henkilölle opetetaan tai julistetaan evankeliumia, että samalla siihen 
liitetään Jumalan sanan perusteet. Tässä videossa kävin läpi muutaman perustotuuden, joita ei 
niin kovin usein mainita näinä viimeisinä aikoina varsinkaan julkisessa koulujärjestelmässä.***

"...ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". (Joh. 8:33, Raamattu 
1933/38)

Samalla tavalla on tilanne viimeisinä päivinä. Silloin me näemme ylpeyttä - pride parade (LGBT-
kulkueet). Irstailua. Sodomiaa. Anaaliseksiä. Naiset harjoittavat seksiä naisten kanssa. Ja kun 
harjoitat noita syntejä, harjoitat samoja syntejä, joita tehtiin Sodomassa ja Gomorrassa. Mitä siitä
seuraa? Me näemme sen historiasta. Ne on arkeologisesti esitettyjä todisteita - siellä on 
rikkiesiintymiä. Rikkipalloja. Tulta ja tulikiveä. Sellaista sieltä löytyy Jordan joen rannoilta. 
[äänite epäselvä] Sodoma ja Gomorra, ne ovat samalla tavalla tänä päivänä. Ne on esimerkkejä 
kaikille ihmisille, jotka elävät ilman Jumalaa. 

Joten, te professorit, jotka opetatte tässä yliopistossa, että ihminen kehittyi apinoista (monkeys 
and apes) ja kehittyminen kesti miljoonia vuosia, on valhetta. Antakaa, kun kerron ihmiset, miten
me tulimme tänne. Genesis kappale yksi jae 1 [1.Moos.1:1], ensimmäinen sivu Raamatussa, 
Raamattu sanoo: "Alussa Jumala loi taivaan ja maan." (In the beginning God created the heaven 
and the earth.) Piste. Tuon lauseen jälkeen tulee piste. Joten se mitätöi evoluutioteorian, jonka 
mukaan me olemme olleet täällä miljoonia vuosia ja sen, että olemme apinoiden jälkeläisiä. 

Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka syntyi neitseestä. Hänet laitettiin hautaan 33-vuotiaana ja 
hän nousi kuolleista. [Evankeliumin julistusta] Hän tulee olemaan sinun tuomarisi. Hän tulee 
olemaan sinunkin tuomarisi. [Tuomion julistusta] Koska sinun jumalasi, sinun Muhammed-
jumalasi, sinun jumaluutesi, Allah, ei koskaan ollut olemassa. Muhammed on kuollut. [Väärien 
jumalien paljastaminen] Voit mennä Saudi-Arabiaan ja löydät Muhammedin luut haudasta Green
Dome:sta. Mutta kun menet Jerusalemiin ja katsot Jeesuksen Kristuksen hautaan, se on tyhjä. 
Koska hän on messias [Pelastaja]. Hän nousi haudasta. Hän tulee olemaan sinun tuomarisi. 

Jos jatkat elämistä jumalattomasti ja jatkat näiden tällä listalla olevien syntien tekemistä, jos 
jatkat osallistumasta seksiin saman sukupuolen kanssa, pornografiaa, jos jatkat humaltumista, 
valehtelua, juoruilua, [äänite epäselvä] GTA:ta, väkivaltavideopelejä, joissa ammutaan päähän... 
[Lihan syntejä vastaan julistamista] Se on parannuksen tekoa Jumalan kasvojen edessä, kun olet 
tehnyt syntiä. Raamattu sanoo, jos hylkäät syntisi, sinua ei hyljätä. Jumalalla on armoa sinua 
varten. Kuunnelkaa, kun sinusta tulee käännynnäinen Jumalan kuningaskuntaan, [äänite 
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epäselvä]... Se on Jumalan luonnetta vastaan. Raamattu sanoo, väkivaltainen ihminen ei elä edes 
puoleen väliin päivistään. 

[Julistusta myrkkyjen polttamista vastaan] Se tupakka, jonka poltit. Mutta sitten sinä etsit 
Jumalaa ja pyydät anteeksi syntiäsi. Paholainen yrittää tuhota kehosi, mutta miten on sielusi 
laita. Koska olet roomalaiskatolinen. Raamattu sanoo, ettei kenelläkään epäjumalanpalvojalla ole
osaa Jumalan kuningaskunnassa. [Epäjumalia vastaan julistamista] Te ylistätte Mariaa. Te 
rukoilette rukousnauhalla. Teidän pitäisi asettaa Jumala etusijalle verrattuna patsaisiin. Te teette 
syntiä Jumalaa vastaan. Kun kutsutte Mariaa nimeltä rukoushetkissänne, ja, kun kutsutte ääneen 
kuolleitten pyhimysten nimiä, te otatte osaa nekromansiaan [henkien manaamista/kutsumista]. Ja
te kutsutte esiin kuolleitten henkiä. [Julistusta noituutta vastaan] Se on väärin. 

Teidän on tultava ulos tekopyhyydestänne. Teidän on tultava ulos epäjumalien palvonnastanne. 
Ja teidän on ylistettävä todellista Jumalaa totuudessa ja hengessä. Ja anottava anteeksi antoa. 
[Huutoa ohikulkijoilta] Se on juuri minun asiani. Se on minun asiani teille. Täällä on paljon 
miehiä, jotka paljastavat itsensä toisille miehille. Ja he tekevät kaikkea sellaista tuolla vyötärön 
alapuolella. Heillä oli tapana [missä? Greg's list], mutta se on vaihdettu tähän, he vain avoimesti 
tarjoavat itseään suihkuhuoneissa ja hiljaisuudessa. Se on sairasta [äänite epäselvä]. --En 
ymmärrä, miksi teidän on julistettava juuri täällä. Naismaisella miehellä ei ole mitään osaa 
Jumalan kuningaskunnassa. Muistakaa se ihmiset, se on 1.Kor.6:9.

Mitä tarkoittaa olla naismainen mies? [Julistusta naismaisia miehiä vastaan]. Se on Jumalan 
antaman luonteen vastustamista. Se tarkoittaa ääntä. Se tarkoittaa pukeutumista. Se tarkoittaa 
käyttäytymistä. Se on naismaisen käyttäytymisen matkimista. Onko sinulla kysymys, madam? 
[Nuori kristitty nainen kiittää siitä, että julistan tällä kampuksella]...[Tämä mies kysyi monia 
kysymyksiä. Hän oli rauhallinen, kunnioittava ja käytin enemmän aikaa hänen kanssaan kameran
ulkopuolella] Se on Jumalan henki, joka heidän sisällään oli ja siksi he kykenivät kirjoittamaan. 
He olivat Pyhän hengen innoittamia. Siitä saimme pyhän Raamatun. Joten siinä ajattelutavassa 
se on virheetön. Nyt, sinä sanot, miksi on niin monia käännöksiä. Jumala ei koskaan tarkoittanut 
sitä niin. 

On paljon ihmisiä, jotka ovat poliittisesti korrekteja ja he haluavat poistaa sellaista, mitä 
Raamatussa on. Ja he haluavat lisätä sinne asioita. He haluavat tehdä kaikista tyytyväisiä. Mutta 
Jeesus sanoi, älkää tehkö sitä. Jeesus sanoi, ettei meidän pidä peukaloida hänen sanaansa. Jos 
joku ottaa sanan pois pyhistä kirjoituksista, Hän ottaa tuon ihmisen nimen pois elämän kirjasta. 
Jos joku lisää sanan pyhiin kirjoituksiin, Hän antaa tuolle ihmiselle ne vitsaukset, jotka on 
kirjoitettu elämän kirjaan. Niinpä, meidän ei pidä peukaloida Jumalan sanaa. King James -versio 
on pyhä Raamattu englantia puhuville. Voimme olla varmoja, että tämä Raamattu on säilyttänyt 
Jumalan sanan muuttumattomana. 

On ihmisiä, jotka kamppailevat pornografian kanssa. En tiedä, miksi te ajattelette, että siinä on 
kyseessä poikkeama, kun katsotaan pornoa. Koska minä taistelin sitä vastaan myöskin. Mutta 
totuus on, että Jeesus Kristus voi todella vapauttaa teidät. Koska teidän omatuntonne on 
likaantunut. Te ette halua tehdä sitä ja siksi te piiloudutte. Siksi te teette sitä salaisesti ja 
hiljaisuudessa. Se on synti. --Mikä on mielipiteesi vapaasta tahdosta? Se on hyvä kysymys. Tämä
herrasmies kysyi, mikä on mielipiteeni vapaasta tahdosta. Kuinka me olemme vapaita, jos 
Jumala on kaikkitietävä. Ymmärrä tämä, Jumala on henki. Hän ei asu tässä ajan maailmassa. 
Okei. Raamattu sanoo, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Se tarkoittaa aikaa. Joten Jumala 
on ajan ulkopuolella. 

Hän ei päätä vapaasta tahdostamme. Kaikki mitä hän tekee, hän tietää etukäteen, mitä me 
aiomme tehdä. Mutta hän ei ohjaa meitä kuin sätkynukkea narun päässä. Hän vain tietää 
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etukäteen. Miksi? Koska hän on ajan ulkopuolella. Hän tuntee alun ja lopun. Me olemme niitä, 
jotka olemme ajassa. Me olemme niitä, joiden on tehtävä päätöksiä. Joten, Jumala antoi 
rakkaudessaan meille vapaan tahdon. Joten Jumalan rakkaus näkyy henkilökohtaisella tasolla 
siinä, että hän antoi meille vapaan tahdon. Koska, jos hän todella rakastaa meitä, hän antaa 
meille mahdollisuuden tehdä omia valintoja. Halusimmepa palvella häntä tai emme.

Hän ei ole tyranni, joka pakottaa meidät palvomaan häntä lain kautta. Sharia-laki sanoo, että 
pääsi leikataan irti. Okei. Joten, kristillisyydessä Jumala ei tee niin. Hän sanoo, joka tahtoo tulla, 
hän tulkoon juomaan elämän vettä vapaaehtoisesti. Se sanoo, kuka tahtoo tulla. Hän ei sano, 
sinun on parasta tulla. Vaikkakin, Jumala tulee tuomitsemaan meidät tuomiopäivänä sen mukaan,
mitä olemme tehneet. Joten, kun harjoitat valinnan vapautta, sinun ei ole pakko mennä 
taivaaseen. Voit mennä helvettiin, jos niin haluat. Jos pidät synneistäsi niin paljon. Jos pidät tällä 
listalla olevista synneistä. Sinulle saattaa tulla ajatus, että ehkä minun olisi parempi hieman 
muuttaa tapojani. Se on Pyhän hengen puhetta sisälläsi.

Kun saarnaaja julistaa, että teidän on muutettava tapojanne. Koska teot, joita harjoitatte, johtavat 
teidät kuolemaan. Ne johtavat sydänsuruun. Ne johtavat häpeään. Jotka lopulta johtavat teidät 
ikuiseen kiroukseen. Joten, kun minä kuulin tällaista saarnaajaa, en minä vihastunut hänelle. 
Minä kiitin Jumalaa, että on tuollaisia saarnaajia. Te ette kuule tällaista julistusta kirkossa. 
Suurimmassa osassa niistä. Koska he haluavat, että tulette takaisin ja annatte kolehdin (tithe). He
sanovat, että Jeesus rakastaa teitä ja te menette taivaaseen. Ei, me julistamme teille totuutta ilman
sokerikuorrutusta. Me julistamme Jumalan sanaa. Koska se pelastaa sieluja. Koska se vetää 
teidät ulos tulen keskeltä. 

Koska niin minäkin pelastuin. [Vaikka jotkin oppilaat pilkkasivat, minä tunnen, että Sana tekee 
työtään heidän sieluissaan] Minut kirjaimellisesti vedettiin ulos tulen keskeltä, jossa seisoin. Olin
tällä listalla. Olin kädenlämpöinen kristitty. Jeesus sanoo Joh. ilmestyksessä 3:16, että toivoisin 
teidän olevan joko kylmiä tai kuumia, mutta koska olette kädenlämpöisiä, minä sylkäisen teidät 
ulos suustani. Se tarkoittaa, oksentaa. Joten, ei ole mitään niin vastenmielistä kuin henkilö, joka 
istuu hajareisin aidalla. He sanovat olevansa kristittyjä, mutta silti elävät synnissä. Henkilö, joka 
sanoo olevansa kristitty, ja tulee vastustamaan toista kristittyä. Sanallisesti, he hyökkäävät. He 
sanovat, että olen väärä profeetta, kun saarnaan sananmukaisesti Jumalan sanaa.

Kuinka voin olla väärä profeetta, kun julistan Jumalan sanaa sananmukaisesti (verbatim). En ole.
Minä vain julistan totuutta ja ihmiset rakastavat pimeyttä enemmän kuin kirkkautta, koska 
heidän tekonsa ovat pahoja. Havaitsetteko, kun pidätte synnistänne, te haluatte pitää kiinni 
synnistänne, jolloin te suututte saarnaajalle. Oletteko valmiit luopumaan niistä? Silloin saarnaaja 
vetää teitä puoleensa. Te teette parannuksen Jumalan edessä ja sanotte, Jumala, anna anteeksi 
syntini. Minä olen listalla. Tiedän, ettei minun pitäisi olla listalla, mutta minä olen ponnistellut. 
Jumala osoita armoasi minua kohtaan. Vahvista minua ja vapauta minut synneistäni ennen kun ne
voittavat minut. 

Olkoon Jumala armollinen teille ja vapauttakoon teidät. Raamattu sanoo, Jumala antaa armonsa 
nöyrille. Mutta hän vastustaa ylpeitä. Minulla oli tapana olla erittäin ylpeä ja kova, jolloin 
Jumala vastusti minua. Minä nöyrryin Jumalan edessä, jolloin hän alkoi vetämään minua toiseen 
suuntaan, armonsa suuntaan. Minä aloin ymmärtämään yhä enemmän hänen sanaansa. Minä 
aloin muuttumaan. [äänite epäselvä] Jumala ei päätä valintojamme. 

***Jumala avasi heidän korvansa totuudelle. Siemeniä istutettiin. Odotamme, että Jumala antaa 
kasvun ja parannuksen. Aamen.***

"Jumalan tahto on, ettei kukaan menehdy vaan, että jokainen tekee parannuksen."
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