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"Kaikista mahdollisista planeetoista, miksi Jumala valitsi YHDEN?"

Video: https://www.youtube.com/watch?v=wGXGBWL9NWU

"Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä. " (Psalmi 
33:6 )

He tuntevat urheilun ja kaiken tilastotiedon, mutta eivät mitään tästä [näyttää Raamattuaan]. He 
eivät ole tasapainossa. Ja Jumala katsoo sydämeen. Ja mihin sinä sitoudut, sellaiseksi sinä tulet. 
Kun annat itsesi urheilulle, sinusta tulee urheiluintoilija. Kun annat itsesi pornografialle, sinusta 
tulee seksi-intoilija. 

Joten, mikä on Raamatun ydinsanoma? Tämän Raamatun. Se että, Jumala on luonut ihmisen. Ja 
ihmisellä on ongelma nimeltään synti. Ja me tarvitsemme lääkkeen siihen. Ja Hän lähetti ainoan 
Poikansa. Ja kuka uskoo Häneen, ei menehdy vaan saa ikuisen elämän. Se on ydinsanoma. Jos 
haluat sanoa, että se on virheellinen, okei. Mutta, odota hetki. Jos tämä on virheellinen, mitä se ei
ole. Niin siltikin ydinsanoma on totta. Ja ydinsanoma on se, että sinulla on syntiä elämässäsi, 
aivan kuten minäkin olen syntiä tehnyt, ja meidän täytyy tehdä parannus ja etsiä Jeesus. Tai 
muussa tapauksessa menemme helvettiin. Siinä on ydinsanoma. Se on ydinsanoma. Kutsu sitä 
virheelliseksi, jos haluat. 

Mutta minä uskon, että Raamatun ydinsanoma sanoo, että ihmisellä on ongelma nimeltään synti. 
Ja ellei ihminen mene Hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kautta, hän tulee kuolemaan 
synteihinsä. [Keskustelu yleisön kanssa] --Minä en halua olla välinpitämätön ja sanoa, että yksi 
uskonto on muita parempi. Sinun mielesi on liian avoin. --Jokaisella ihmisellä on oma 
näkökulmansa, aivan kuten sinullakin on, mutta kun väität, että sinun näkökulmasi on ainoa 
oikea, se on vain epäkohteliasta kaikkia muita ihmisiä kohtaan. Jeesus oli erittäin epäkohtelias. 
Hän sanoi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Isän luokse muutoin kuin minun 
kauttani." Jeesus sanoi niin. Hänellä on oikeus olla epäkohtelias. Jos Hänen Isänsä on luonut 
kaiken, miksi hän tarvitsisi sen vastuun tai sen oikeuden, koska on perillinen, kertoa meille, mikä
on oikein ja mikä väärin? Raamattu sanoo, että Hän tuomitsee maailman vanhurskaasti. 

Joten, sinäkin tulet näkemään Jeesuksen eräänä päivänä. Mutta Hän ei... Mutta Hän ei tule 
olemaan sinun Pelastajasi vaan Hän on sinun tuomarisi. Mutta en halua, että niin tulee 
tapahtumaan. Haluan, että Hän sanoo: "Hyvin tehty, hyvä ja uskollinen palvelija. Tule sisään 
Herraan iloon." Okei. En halua, että Hän heittää sinut pois läsnäolostaan. --Kaikista 
mahdollisista planeetoista, miksi juuri yksi? Miksi yksi planeetta? --Miksi yksi planeetta. Koska 
Jumala rakastaa meitä. Se on Jumalan rakkautta. Me olemme ainoa planeetta 
aurinkokunnassamme, jossa on elämää. 

--Jos hän on niin voimakas, miksi vain yksi maa? --Koko maailmankaikkeudesta, jota emme ole 
vielä edes tutkineet, täällä on yksi elämänmuoto, joka on me. --Koko maailmankaikkeudesta, 
jota emme ole edes vielä tutkineet. Hyvä on, sinä katsot asiaa itsekkyyden näkökulmasta. --Minä 
katson asiaa mahdollisuuden näkökulmasta. Okei, okei, okei. Mahdollisuuden näkökulmasta. 
Minä katson asiaa rakkauden linssin läpi. Ja erityispiirteen näkökulmasta. --Sinulla on putkinäkö.
Se on Jumalan rakkaus. --Okei. Luuletko, että Jumalalle on iso työ luoda maailmankaikkeus? 
Come on man, se ei ole mitään Jumalalle. Mutta kun Hän loi planeetan, jolla on elämää ja me 
olemme ainoat maailmankaikkeudessa, siinä on Jumalan rakkaus. Se ei ole tuhlaamista. Se ei ole
itsekkyyttä. Keitä me olemme? Hän on Jumala ja me emme ole. 
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Me katsomme sitä itsekkyyden näkökulmasta, koska tulemme yhteiskunnasta, jossa ei haluta 
tuhlata. Mutta Jumala sanoo, että omistaa karjan tuhansilla kukkuloilla. Hän omistaa kaiken sen 
ja Hän voi tehdä kaiken sen. Hän voi tehdä kaiken. Syöpä on vain sana Jumalalle. Se on vain 
sana. 

[Keskustelu miehen kanssa] --Mikä nimesi on? Voit kutsua minua Jumalan saarnaajaksi. 
--Jumalan saarnaaja, saarnaaja. Sinä sanot olevasi kristitty. --Olen kristitty. --Hän puhui niistä 
muista planeetoista ja kuinka jotenkin...en ole löytänyt Raamatusta mitään, missä puhutaan 
toisista planeetoista. Okei. --Mutta minä tiedän, että Jumala loi enkelit. --Jumala loi muitakin 
olentoja kuningaskuntaansa. Hänen maailmaansa. --Kyllä, Hänen maailmaansa. Anna, kun 
kerron tähän väliin jotain. Tämä on Genesis 1:1 [1.Moos.1:1], Raamatun ensimmäinen lause. 
Genesis 1:1: "Alussa Jumala loin taivaan ja maan." Piste. Minä näen pisteen tuon lauseen 
jälkeen.

Mitä se kertoo minulle? Se kertoo minulle, ettei se jätä lainkaan tilaa mytologiselle jumaluudelle 
tai olennolle, joka luo jotain Jumalan ulkopuolella. Sana on hyvin yksinkertainen, mutta me 
valitsemme olla uskomatta siihen. Me rakennamme omat myyttimme ja legendamme. Mutta 
Genesis 1:1, alussa Jumala loi taivaat, luomakunnan, universumin ja maan. Tämän planeetan. 
Tämän pallon. Tämän pyöreän maan. Okei. Sen loi Jumala. Piste. Piste. Se on ainoa asia, mikä 
meidän pitää tehdä. Me luemme sen ja uskomme sen. Siinä kaikki. Mutta, kun työnnämme sinne 
omia teorioitamme ja teologioitamme, siinä kohdassa alkavat ongelmamme. 

Jos vain puhuisimme sitä, mitä Raamattu sanoo, me emme olisi ongelmissa. Eikä olisi 
sekaannusta. --Olen samaa mieltä kanssasi, mutta haluan vielä sanoa, että kreikankieliset ja 
hepreankieliset tekstit on käännetty eri tavalla. Meillä on käännös hepreasta, arameasta ja 
kreikasta ja se sanoo selvällä englannin kielellä, sir. Me olemme Amerikassa ja me puhumme 
englantia täällä. Kun taas kiinalainen lukee kiinalaista Raamattua. Okei. Saksalainen lukee 
saksalaista Raamattua. Okei, mutta me olemme Amerikassa ja se sanoo, että alussa Jumala loi 
taivaan ja maan. Se on käännös hepreankielisestä alkuperäiskirjoituksesta. Ja Kuolleenmeren 
kääröt ovat jo todistaneet sen oikeaksi. Okei. Tämä on ratkaiseva seikka. Tämä on perustus, 
koska ateismi on tietynlainen uskonnollinen uskomus. Mutta tämä mitätöi ateismin. Tämä 
mitätöi monien jumalien olemassaolon. Tässä on kyseessä Raamatun ensimmäinen lause. Tuo 
yksi Jumala loi taivaan ja maan. Piste.

Me vain luemme sen ja uskomme sen ja siinäpä se. Silloin ei tule väittelyitä eikä ristiriitoja. Ei 
mitään sellaista. Se on niin selvää ja yksinkertaista. Aivan samalla tavalla kun luet kirjoja 
tutkintoasi varten ja onnistuaksesi loppukokeessa. Aivan samoin on Raamatun lukemisen kanssa,
jotta onnistumme Jumalan loppukokeessa. Raamattu sanoo, jos lisäät jotain Jumalan sanaan, 
Jumala lisää sinulle vitsaukset, jotka kerrotaan Jumalan sanassa. Jos otat jotain pois 
kirjoituksista, Jumala ottaa nimesi pois elämän kirjasta. Juuri siksi on tärkeää, ettemme kehittele 
paljon erilaisia käännöksiä. Okei. Siksi tämä on King James -versio Raamatusta. Ja meidän 
aikanamme juuri nyt, koska on poliittinen korrektius, on ilmestynyt Queen, Queen James -versio 
Raamatusta. 

Koska he haluavat eroon sukupuolista. Missä sanotaan hän (he), sen tilalle on laitettu se (it). Se 
on Jumalan sanan vääristelyä, koska he ovat poliittisesti korrekteja. Okei. Joten, on olemassa 
vain yksi Jumalan sana, joka on annettu meille pyhässä Raamatussa, mikä on King James -versio
Raamatusta. Tai jos osaat hepreaa, arameaa ja kreikkaa, voit lukea muinaisia alkuperäistekstejä. 
Mutta minä en lue hepreaa, arameaa ja kreikkaa. Minä luen englantia. Olen syntynyt USA:ssa. 
Kiitos Herralle. Halleluja! 
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Okei. Jos vain luemme, mitä siinä sanotaan, meille käy hyvin. No, te näette, mitä tapahtuu, kun 
saarnaamme sitä, mitä siinä sanotaan. Ihmiset ovat, te tiedätte tämän, he ovat järkyttyneitä. He 
haluavat minun lopettavan. He eivät halua kuulla sellaista. Koska Jumalan sana on erittäin 
voimakas ja hyvin tehokas. Okei. Ja he sanovat, saarnaaja, sinä tuomitset meidät. Ei, en minä 
tuomitse teitä. Minä vain sanon, jos ette tee parannusta, nämä ovat siitä seurauksena. Helvetin 
tuli. Jumala on ainoa, joka tuomitsee meidät. Koska Hänellä on oikeus karkottaa helvetin tuleen 
ikuiseksi ajaksi. Mutta me vain tuomitsemme teidät oikeudenmukaisesti ja kerromme teille, jos 
elätte näissä synneissä, ihmiset. Raamattu sanoo tämän. Koska minulla oli tapana tehdä niin.

--Etkö sinä tee mitään noista asioista? Minua houkutellaan. Minua houkutellaan tekemään joitain
näitä asioita. Minulla oli tapana tehdä noin 85 prosenttia tämän listan asioista aikaisemmin. 
Kyllä, kuulitko sinä, mies, mitä minä juuri kerroin. Hei, kun katsot ohjelmaa ja sieltä tulee 
yliopiston fuksien mainosohjelmia, sinä et suunnittele katsovasi ryhmää naisia bikineissä. Mutta 
silmäsi katsovat sitä ja sinun on lopetettava se ja vaihdettava kanavaa. Sinä kadut ja sanot, 
Jumala anna minulle anteeksi. Miksi he tuottavat näitä mainoksia?

Siellä tytöt kävelevät bikineissä syöden juustohampurilaisia. Joten, kyllä, synti tuo itsensä aina 
esiin. Mutta kun annamme sille periksi ja alamme tehdä siitä viihdettä. Okei. Koska, kun 
paholainen sanoi Jeesukselle, että muuta tämä kivi leiväksi. Hän oli juuri ollut 40 päivän 
paastolla ja oli erittäin nälkäinen. Olen varma, että tuo kivi näytti silloin erittäin houkuttelevalta 
leivältä. Mutta, mitä hän sanoi? Hän kertoi paholaiselle, ihminen ei elä ainoastaan leivästä vaan 
jokaisesta Jumalan sanasta. Väisty... Odottakaa hetki. Väisty tieltäni saatana. Joten, kun houkutus
tulee eteemme, me pysähdymme ja me lainaamme kirjoituksia. Me alistumme Jumalalle ja 
vastustamme paholaista. 

Jos me teemme virheen. Se ei tarkoita, että etsimme tilaisuuksia tehdä syntiä. Mutta jos me 
lankeamme syntiin, Raamattu sanoo, meillä on edustajamme Isän luona, Jeesus Kristus 
vanhurskas. Joten, hänen verensä puhdistaa meidät. Mutta jos me elämme päättymättömässä 
kurittomuuden tilassa, se on alue, jossa olemme epävarmalla alueella. Me olemme ylittäneet 
rajan. --Sinun ei pitäisi tuomita toisia. Mitä tarkoittaa tuomita? Mikä on sinun määritelmäsi 
tuomitsemiselle? --Jeesus istui pitaalisten ja prostituoitujen kanssa ja hän käytti aikaa kuunnella 
heitä ja välittää heistä. [Pitkähkö selitys yleisöstä...] Minä ymmärrän, mitä tarkoitat. --Minusta 
tuntuu, että se on synti, kun seisot täällä ja kerrot, että kaikki nämä ihmiset ovat vähempiarvoisia 
ja alempana. --Ja sinä tuomitset heidät, kun se ei ole sinun tehtäväsi tuomita. Okei. --Jumalan 
tehtävä on tuomita. 

Anna kun vastaan tuohon lauseeseesi, joka on totta osittain. Mutta Raamattu sanoo Judessa, se 
sanoo, joillain on myötätuntoa ja saavat aikaan tuloksia. Tässä puhutaan saarnaajille. Kun toiset 
pelastavat pelon avulla, vetäen heidät pois liekeistä vihaten jopa vaatteita, jotka ovat olleet 
kosketuksissa kehoon. Joten tuo kertoo minulle, että on olemassa kaksi menetelmää, kun 
saarnataan. Toinen on myötätuntoinen lähestymistapa ja sille on olemassa aikansa ja paikkansa ja
minä olen tehnyt sitä ja teen yhä. Se on kasvotusten tapahtuvaa konsultointia. Sitten on aika, 
jolloin minulla ei ole paljon aikaa, jolloin joudun korottamaan ääntäni ja joudun vetämään 
ihmiset pois tulesta.

Joten, minä uskon noihin molempiin menetelmiin, madam. Sinä vain satuit paikalle nyt, kun 
minä teen jälkimmäistä niistä. Minä uskon, että siinä on kunnioitusta... [Keskustelua yleisön 
kanssa] Hän sanoi juuri niin, minä saarnaan siitä, mitä löytyy Raamatusta. Se on kirjoitukset. 
Joten, miksi minut tuomitaan siitä, että saarnaan sitä, mitä Raamattu sanoo? --Miksi et voi tehdä 
sitä eri tavalla? Ja minä juuri kerroin sinulle, että on olemassa aika ja paikka myötätunnolle. Ja 
on olemassa aika ja paikka, kun korotetaan ääntä. Se ei tarkoita, että vihaan sinua. Vain siksi, että
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olemukseni ja luonteeni on tällainen, okei. Minä rakastan teitä, ihmiset, ja haluan, että teette 
parannuksen. Ja että löydätte todellisen vapauden. Okei.

Mutta, tämä on vain minua. Raamattu sanoo, älä soita torvea, kun autat heikommassa asemassa 
olevia. Älä näytä almujasi ihmisille. Joten, en voi kertoa, mitä minä teen, koska Raamattu sanoo, 
älä anna oikean kätesi tietää, mitä vasen kätesi tekee. Silloin kun teet hyviä töitä. Niin kuin siinä 
online-videossa, jossa annettiin pitsoja kodittomille. Ja tuo kyseinen pariskunta teki videon, 
jossa... [joku keskeyttää yleisössä] Odota hetki. Anna minun vastata, madam. Raamattu sanoo, 
älkää soittako torvea, kun annatte. Nyt, minä vain kerron teille, että nuo ihmiset tuossa youtube-
videossa, he menivät naapurustoon ja antoivat sinne 100 pitsaa ja saivat sillä tavalla tuhansia 
seuraajia. Se on Jumalan sanan vastustamista. 

Ei, Raamattu sanoo, älä anna oikean kätesi tietää, mitä vasen kätesi tekee, kun annat. Minun 
vaimoni ei pitäisi tietää, kun annan köyhille. [Apua opiskelijalta. Aamen.] --Raamattu sanoo, 
älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia näyttää vaan sen mukaan, mikä on oikein. --Minä vain 
sanon, että on toisenlainen tapa esittää tämä asia, mikä tekee ihmisiin suuremman vaikutuksen. 
Ja minä juuri kerroin sinulle, että on toisia viestejä. Mutta sinun täytyy ymmärtää, että totuus 
täytyy puhua molemmilla tavoilla. Tarkoitan, me emme voi kuorruttaa sitä sokerilla. Nyt, minä 
voin istua alas kanssasi kirjastossa ja olla hyvin rauhallinen ja hiljainen. Ja minä yhä voin avata 
kirjoitukset sinulle galatalaiskirjeestä, jossa sanotaan, jos elät...kuuntele, jos elät aviorikoksessa, 
haureudessa, jos sinulla on seksiä ennen avioliittoa, Jumala lähettää sinut helvettiin. Ja minä voin
olla hyvin hiljaa asian suhteen, ja sinä yhä vihaat minua sen vuoksi, koska minä vastustan 
luonnettasi. En tarkoita sinua, mutta siellä on siltikin väittelyä, jos sinä yhä pidät synnistäsi. 
[Väittelyä yleisön kanssa] Okei, minun on mentävä toiseen henkilöön, koska me kuljemme tässä 
ympyrää. 

Minun on lopetettava tältä päivältä, ihmiset. Viimeiset kysymykset. 

***Kuten juuri olitte näkemässä, monia aiheita käytiin läpi. Se on juuri sitä yliopistomaailmassa.
Näillä nuorilla naisilla ja miehillä on omat taistelunsa ja he haluavat vastauksia. On hyvä, että 
julistetaan ja vastataan kysymyksiin. Se, että pidetään hyvä tasapaino. Se ei tarkoita väittelyä 
vaan vahvistamista. Mutta kaikkea, mitä teette, osoittakaa rakkautta. Se on tapa, josta he tietävät,
että olette Jeesuksen opetuslapsia.

Voit tehdä lahjoituksen tukeaksesi tätä työtä kuvausalueella. Aamen.***
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