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

Ennemmin tai myöhemmin sinut PAKOTETAAN 'polvistumaan'. 

Teetkö sinä niin?

”ja hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli vienyt heidät pois Egyptin maasta, ja lähtivät 
kulkemaan muiden jumalien jäljessä, niiden kansojen jumalien, jotka asuivat heidän ympärillänsä, 
kumarsivat niitä ja vihoittivat Herran.” (Tuomarien 2:12)

JLM – Jesus’ life matters.

Me arvostamme palautetta, jota olemme saaneet opetuksistamme. Monet oppivat niistä ja me 
kiitämme siitä Jumalaa. Me emme ole vielä täysin vapaita matkustamaan Californian osavaltiossa, 
joten me haluaisimme lähteä tien päälle pian. Rukoilkaa, että Jumala takaa meille suosionsa ja 
vapauden pelastaa enemmän sieluja! Aamen.

Monet teistä ehkä jo ovat nähneet seuraavan videon. Jotkut eivät ole. Mutta tämä täytyy tuoda esiin.
Tämä on sitä, mitä parhaillaan tapahtuu. Tämä tuotiin eteeni ja havaitsin sen kuvottavaksi - 
vähintäänkin. Katsotaan video, jotta tiedämme, mistä parhaillaan puhutaan.  

*** HUOMIO Tämä video näyttää lavastetulta minun silmissäni, mutta kuitenkin, se MALLINTAA
sellaista käyttäytymistyyliä, jota he haluavat ihmisten harjoittavan. ***

(videossa 00:00:29)

-Anteeksi. -Hei, anteeksi. -Minä työskentelen "Black lives matter" -yrityksessä. -Anteeksi, minä 
työskentelen Black lives matter -yrityksessä. -Olen pahoillani, että pelästytin sinut. ---Okei. -Mutta, 
koska minä työskentelen kyseisessä yrityksessä, toimitusjohtajani on pyytänyt minua tulemaan 
tänne ulos tänään ja pyytämään sinua polvistumaan, koska olet valkoinen etuoikeutettu (white 
priviledge). -Joten, jos he näkevät valkoisen henkilön polvistuvan, se osoittaa solidaarisuutta 
tilanteessa. (haastateltava nainen polvistuu kysyjän edessä) -Tässä tilanteessa. -Ja voisitko pyytää 
anteeksi, tiedäthän, valkoisen etuoikeutettua asemaa? 

Sanat eivät kykene asiaa kuvaamaan, kuinka kuvottavaa, alentavaa ja epäkunnioittavaa tuollainen 
teko, joka juuri tehtiin toista kohtaan. Se on teko, jossa henkilö tekee itsestään jumalan ja pakottaa 
toisia ihmisiä tai käskee heitä polvistumaan ja vannomaan uskollisuutta omalle asialleen tai 
pyytämään anteeksi. Sallikaa minun tehdä tästä lyhyt ja ytimekäs viesti: jos olet valkoihoinen ja 
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ehkä jopa ruskea väriltäsi, tai aasialainen, aivan mitä tahansa muuta kuin tumma, te ette mene 
polvillenne. Te ette kumarra minkään rodun tai henkilön edessä ja vanno uskollisuutta heille, tai 
tunnusta mitä tahansa he haluavat teidän tunnustavan, tai pyydä anteeksi. Te ette tee sellaista! 

En välitä, mitä hallitus tekee. En välitä, mitä ystäväsi ja naapurisi tekevät. Mitä tulee sinuun, 
valkoinen henkilö, aasialainen henkilö, meksikolainen henkilö, intialainen henkilö, mikä tahansa 
etninen taustasi onkin, sinä et polvistu ja kumarra ja vanno uskollisuutta millekään yritykselle tai 
millekään ihmiselle. Etkä sinä pyydä anteeksi, jos he sitä sinulta pyytävät. Ja ano armoa heiltä. On 
parempi ottaa luoti päähän. Jos asiassa mennään pidemmälle. Kuin, että luovut omasta 
puhtaudestasi ja arvokkuudestasi ja lopulta - sielustasi. 

No, sinä sanot: "Saarnaaja, kuinka voit sanoa, että olen luopumassa sielustani, jos menen alas ja 
polvistun?" No, katsotaan apostolien tekoja kappaletta 10 jakeet 25-26. Havaitkaa tässä terävä 
nuhtelu, joka annettiin, kun Pietari oli vieraana Korneliuksen talossa: "Ja kun Pietari oli astumassa 
sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan. Mutta 
Pietari nosti hänet ylös sanoen: 'Nouse; minäkin olen ihminen'." Tuo edellinen tarkoittaa, että Pietari
nosti hänet ylös, sanoen, nouse; minäkin olen ihminen. Hän nosti hänet ylös polviltaan ja sanoi, 
nouse ylös, minäkin olen ihminen. Toisin sanoen, sinä et polvistu edessäni, sinä et mene yhdelle 
polvelle, sinä et mene molemmille polvillesi. Sinä et ylistä minua, minä olen ihminen. En ole 
Jumala. 

Myös Johanneksen ilmestyksessä kappaleessa 19:10: "Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen,
kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: 'Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja 
sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä 
Jeesuksen todistus on profetian henki.'" Enkeli sanoi Johannekselle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen 
sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile 
Jumalaa..." Vielä kerran, olen sanonut tämän jo aikaisemmassa videossani ja aion sanoa tämä 
uudelleen tänään.

Se on... tämä leviää. Tämä tapa kumartua ja ylistää tiettyä ryhmää tai lahkoa, se leviää. Tai miksi 
tahansa he itseään kutsuvat - mielenosoittajaksi. (henkilö joka nousee vastustamaan järjestäytynyttä 
yhteiskuntaa ja vallanpitäjiä). Ryhmä: Black lifes matter -ryhmä. Me emme kumarra. Me emme 
polvistu. Me emme ylistä yhtäkään ihmistä tai ikonia. Me emme vanno uskollisuutta millekään 
yritykselle. Me emme kysy keneltäkään, antaako hän anteeksi. Me ylistämme Jumalaa. Totuudessa 
ja hengessä. Me polvistumme Jeesuksen Kristuksen edessä. Ja, vain ja ainoastaan Hänelle. "...niin 
että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että 
niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat." (filippiläisille 2:10).

Ja, että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan kunniaksi. "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä
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päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." (Sakarias 14:9). Ei siis Black lifes matter. Eikä
meksikolainen kartelli eikä meksikolainen mafia. Eikä mikään muukaan näistä mieltään osoittavista
ryhmittymistä. Eikä KKK. Ja, Herra tulee olemaan kuningas koko maassa. Sinä päivänä on oleva 
yksi Herra ja hänen nimensä yksi. Niinpä on oikein ja sallittua, Jeesuksen Kristuksen edessä, 
polvistua. Tai mennä molemmille polvilleen ja laittautua maata vasten kasvoilleen ja ylistää 
todellista kuningasta, joka on koko maan kuningas. 

Mutta, nämä ihmiset tässä ryhmässä, ja se leviää kuin metsäpalo, tulevat ja tekevät itsestään, 
pienellä j-kirjaimella, jumalan. Tämä lahko ja ryhmä tekee jäsenistään jumalia. Ja he saavat ihmiset,
jotka ovat vaaleaihoisia, kumartumaan edessään ja saavat heidät pyytämään anteeksi heiltä. Ja, he 
tunnustavat ääneen sitä, mitä he haluavat sinun tunnustavan. Sinä tulet olemaan vastuussa jokaisesta
sanasta, jonka päästät suustasi. Sanojensa perusteella ihminen luetaan vanhurskaaksi ja sanojensa 
perusteella ihminen luetaan syylliseksi. Ja jos polvistut, minä takaan sinulle, nämä poliisit ja 
pormestarit, ihmiset, jotka ovat polvistuneet mielenosoittajien edessä, he tulevat kokemaan 
herätyksen. He tulevat katumaan. 

Jos se katumus ei ole tullut jo heille, se tulee heille tulevaisuudessa. He ovat alentaneet itsensä 
siihen pisteeseen saakka, että he polvistuvat toisen ihmisen edessä. Jumala pitää heitä vastuullisena 
sellaisesta ja asettaa syyllisyyden ja katumuksen heidän päälleen. He ovat kirjaimellisesti vannoneet
uskollisuutta toiselle ihmiselle. He ovat pitäneet toista ihmistä tai ihmisiä jumalana. Ja minä 
rukoilen, että se katumus tulee heidän osakseen kovaa kuin tiiliskivi. Ja, että he näkevät oman 
käyttäytymisensä vääryyden. He ovat kirjaimellisesti kumartaneet aivan kuten tehtiin 
Nebukadnessarin päivinä - palvottiin kultaista veistosta. He ovat polvistuneet ihmisten edessä, 
miesten edessä, osoittaakseen myötätuntoa ja solidaarisuutta (=olet samaa mieltä kyseisen ryhmän 
kanssa asioista) ja tehdäkseen rauhan heidän kanssaan. Se ei ole oikein. Se on pahuutta. Se on 
demonista. Se on Saatanasta. 

Jos olet valkoihoinen henkilö, en halua sinun tuntevan syyllisyyttä. He saavat sinut kumartumaan ja 
polvistumaan edessään ja pyytämään anteeksi jotain sellaista, mitä sinä et koskaan edes tehnyt. Tai 
edes ajatellut tekeväsi sellaista. Sinun ei tarvitse maksaa ihmisten virheistä, menneisyyden ihmisten,
virheistä. Sinun pitää elää elämääsi ja olla kristitty ja ylistää Jumalaa hengessä ja totuudessa. Niin 
sinun pitää tehdä. He ovat hankkineet itselleen niin paljon vapauksia pahuudessaan, että nyt heistä 
on tulossa jumalia ja nyt he käskevät eri ihmisryhmiä ja eri ihonvärejä kumartumaan ja ylistämään 
itseään ja vannomaan uskollisuutta ajamalleen asialle. Tai, he saavat sinut pyytämään anteeksi 
heiltä. Pahuutta. Saatanallista. Demonista. Sitä se on. Ja, me emme kumarru Saatanan edessä. Me 
kumarrumme Jeesuksen Kristuksen edessä - ja vain ja ainoastaan hänen edessään. 
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