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Julkisuuden henkilöt osallistuvat Jumalan pilkkaamiseen ja ylistävät

koronavirusta ***PAHUUTTA***

Video: https://www.youtube.com/watch?v=xXGB8xBgx_s&pbjreload=10

Hei kaikille,

Haluan tarkastella tätä laulua, jota lauloivat 24 julkisuuden henkilöä. Heidän tarkoituksensa oli 
tuoda lohdutusta niille ihmisille, jotka ovat joutuneet kärsimään näinä aikoina. Mennään katsomaan 
sitä. Laulua: -"Kuvittele ettei ole taivasta." -"Se on helppoa jos yrität." -"Ei helvettiä 
alapuolellamme," -"Yläpuolellamme vain taivas." -"Kuvittele kaikkien ihmisten." -"Elävän 
hetkessä." -"Ei tarvetta ahneuteen tai nälkään." Lopetamme tähän, koska ei ole tarvetta mennä 
edemmäs. Se on melko mautonta ja ei vetoavaa eikä miellyttävää silmille tai korville. Niinpä 
lopetamme tähän. 

Mutta on mielenkiintoista tietää, että laulu, jonka he valitsivat tuomaan lohtua, oli laulu, jonka oli 
kirjoittanut mies nimeltään John Lennon. Hän oli Jumalan vastainen. Hän oli Kristuksen vastustaja. 
Hän halveksi Jumalaa ja pilkkasi Jumalaa lauluissaan. Mutta he valitsivat hänet tuomaan lohtua 
kaikille. Ja heti ensimmäisessä säkeessä asia tulee erittäin hienostelematta esille. Ja me katsomme 
sitä. "Kuvittele" (John Lennonin laulu) Laulu: -"Kuvittele ettei ole taivasta." -"Se on helppoa jos 
yrität." -"Ei helvettiä alapuolellamme," -"Yläpuolellamme vain taivas." -"Kuvittele kaikkien 
ihmisten." -"Elävän hetkessä."

Laulun ensimmäinen rivi sanoo: "Kuvittele, ettei ole olemassa taivasta." En usko, että tämä on sitä, 
mitä ihmiset haluavat kuulla tällaisina aikoina. Ja siinä on kyseessä hienostelematon hyökkäys. 
Kuten jo sanoin aikaisemmin, tässä on kyseessä Saatanan hienostelematon hyökkäys kirkkoa 
vastaan. Jumalaa vastaan ja hänen ihmisiään vastaan. Ja Hänen sanaansa vastaan. -"Kuvitelkaa ettei 
ole taivasta." Se on valhe. Se on mielikuvitelmaa heille, mutta meille uskossa oleville, siinä on 
kyseessä todellisuus. 2.Pietarin kirje 3:13: "Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia
taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu."

Siinä on hyvin selvä lausunto, jonka kaikki ymmärtävät. On tulossa uusi maa ja uusi taivas, joissa 
vanhurskaus asuu. Joten heti ensimmäisellä rivillä he sanovat valheen: "Kuvittele, ettei ole 
taivasta." Ja toisella rivillä sanotaan: "Se on helppoa jos yrität." -"Ei helvettiä alapuolellamme." 
Jälleen kerran siinä vastustetaan Jumalan sanaa. Halveksutaan Jumalan sanaa. Ensin he sanovat, 
ettei ole taivasta. Nyt he sanovat, ettei ole helvettiä. Mutta, me viittaamme pyhään Jumalan sanaan. 
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Mitä me näemme Johanneksen ilmestyksessä 20:15: "Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se 
heitettiin tuliseen järveen." Ja Raamattu on jälleen kerran hyvin selvä. Ne, joiden nimiä ei ole 
kirjoitettu elämän kirjaan, heitetään tuliseen järveen. Ja, me menemme eteenpäin ja täydennämme 
edellistä kohtaa. Mitä Jeesus sanoi, Jumalan Poika, Matteus 10. Ja jos on joku julkisuuden henkilö, 
joka on tätä laulua laulanut tai kuuntelee tätä, sinun on parasta kuunnelle erittäin tarkasti. Matteus 
10:28: "Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan 
ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin." 

Helvettiin. Joten, kun sinä kuvittelet, sinä julkisuuden henkilö, kuvittelet, ettei ole olemassa taivasta
eikä ole olemassa helvettiä alapuolellamme, sinä tulet olemaan erittäin, erittäin karussa 
herätyksessä, kun otat askeleesi tuonpuoleiseen. Jos pidät kiinni siitä tokkuraisuudesta. Siitä 
mielikuvituksesi tilasta, ettei ole Jumalaa, ei ole taivasta, ei ole helvettiä. Sinä tulet olemaan osa 
erittäin karkeaa herätystä. Sinä tulet löytämään itsesi siitä paikasta, jonka et usko olevan olemassa. 
Tai, minkä kuvittelet mielessäsi, ettei se ole olemassa. 

Ja se on eräs ongelma Hollywoodissa. He ovat aivopesseet asiakkaansa. Heidän näyttelijänsä. Tällä 
harhauttavalla hengellä, joka kertoo, että Jumalan asiat ovat pieniä. Tai, joita ei pitäisi ottaa 
vakavasti. Ja, että Raamattu on satu. He kaikki ovat joutuneet sen harhautuksen valtaan. He 
pilkkaavat Jumalan asioita ja ylistävät saatanallisia töitä ja ideologiaa. Seuraava rivi sanoo: 
-"Yläpuolellamme vain taivas." -"Kuvittele kaikkien ihmisten." -"Elävän hetkessä." Meidän 
yläpuolella on vain taivas. Ahaa, he kannattavat vain sitä, mikä on näkyvää. Sitä, mitä voi koskea 
käsin. Sen, mikä voidaan nähdä ja mitä voidaan koskettaa. Heillä ei ole uskoa. Heillä ei ole toivoa. 
Heillä ei ole tulevaisuudennäkökulmaa, joka menee tämän elämän tuolle puolen. Heillä ei ole 
kohtaloa (destiny) omalle sielulleen tai mitä tulee tuonpuoleiseen ylipäätään. He ovat hyödyttömiä 
ihmisiä. 

Totta kai, he voivat olla hyviä näyttelijöitä. He voivat tehdä paljon rahaa. He voivat omistaa paljon 
tavaroita. Mutta, mitä ihminen siitä hyötyy, että saa omakseen koko maailman ja menettää sielunsa. 
Minä puhun sinulle julkisuuden henkilö. Mitä sinä siitä hyödyt, jos saat monta autoa, taloa ja 
omaisuutta. Mutta kaiken tämän päättyessä, sinä siirryt tuonpuoleiseen. Sinä ajattelet lepääväsi 
rauhassa. Mutta, sinä olet välittömästi hereillä todellisuudessa, jota ihminen ei koskaan ymmärtänyt.
Se tulee olemaan kaikkein kristallin kirkkain todellisuus, jota koskaan tulet kokemaan. 
Tuonpuoleinen on todellinen realiteetti. Kaikki aistisi on vahvistuneet - niiden ylimmälle tasolle. 

Ja tuossa tilanteessa, sinä tulet tapaamaan tuomarin. Ja sinä et saa yhtäkään puheenvuoroa siinä 
tilanteessa. Ja sinä kuulet kuurouttavat sanat: "Poistukaa silmistäni, te, jotka teette vääryyttä." Ja 
sitten sinut heitetään siihen paikkaan, josta kuvittelit, ettei se ole olemassa. Se on sinun kohtalosi. 
Sinun lyhyt elämäsi 80, 90, 100 vuotta, on vain höyryä, se on vain savua verrattuna... Verrattuna 
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ikuiseen kadotukseesi, joka ei koskaan pääty. Galatalaisille 6:7: "Älkää eksykö, Jumala ei salli 
itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää." Sinä elät ikuisessa katumuksessa 
(regret), niiden asioiden vuoksi, joita puhuit meidän ainoaa Jumalaa vastaan. Ja Hänen Poikaansa, 
Jeesusta Kristusta vastaan.

-"Voit sanoa että olen uneksija." -"Mutten ole ainut." -"Toivon että jonain päivänä liityt meihin." 
-"Ja maailmasta tulisi yhtenäinen." Maailma tulee olemaan yhtenäinen. Havaitkaa, Jaakob kappale
4 jae 4: "Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? 
Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen." Niinpä, kun ajattelet, tai 
halusi on se yhtenäinen maailman kauppatavara ja yhdessäolo. Myös se on Jumalan sanan vastaista.
Koska, Raamattu sanoo, maailman ystävyys vastaa yhdistymistä tai yhteisymmärrystä maailman 
kanssa, niiden kanssa, jotka ovat Jumalan lakia ja Jumalan tapoja vastaan. Se on Jumalan 
vihollisuutta. 

Minä olin ennen maailmassa. Minulla oli tapana vastustaa Jumalaa. Minä olin syntinen. Minä pidin 
tämän maailman asioista. Ja minä kuljin maailman mukana. Minä tein syntiä. Mutta minä olin 
siihen aikaan Jumalan vihollinen. Vastaavasti, kun olet yhtä maailman kanssa, maailman 
järjestelmien kanssa, maailman tapojen kanssa, olet silloin Jumalan vihollinen. Joten tämä laulu, 
mitä nuo julkisuuden henkilöt laulavat, on Herran Jeesuksen Kristuksen uhmaamista. Ja se on 
pilkkaamista. Ja se osoittaa meille, että henki, joka on maailmassa parhaillaan, on antikristuksen 
henki. Ja hän on kaiken tämän takana. Mutta Jumala on ottanut nimet ylös. Ja Jumalaa ei pilkata. 
Sillä, mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 

Minä kiitän Jumalaa, henkilökohtaisesti, etten enää ole osa tätä maailmaa. Minä kiitän Jumalaa 
siitä, että uskon, että on olemassa taivas. Ja minä tiedän, että on helvetti. Minun ei tarvitse kuvitella,
että on olemassa tuonpuoleinen vaan se on realiteetti. Ja Raamattu sanoo, että ihminen kuolee yhden
kerran, jonka jälkeen tulee tuomio. Ilkeillä ei ole rauhaa, sanoo Raamattu. Ja ei, me emme aio tulla 
mukaan joukkoonne. Me emme aio olla yhtä teidän kanssanne. Me emme aio olla osana uutta 
maailman järjestystä. Me tulemme aina olemaan erossa siitä. Me tulemme aina olemaan erillään 
siitä. Me olemme omillamme. Me olemme erillämme siitä. Meidät on kutsuttu. Se on kristitty. 

Joten, kaikki te julkisuuden henkilöt, jotka otitte osaa ja lauloitte tämän laulun. Kaikki te 24, teidän 
kaikkien on tehtävä parannus. Tai, te kaikki tulette menehtymään. Ja se ei tule olemaan 
mielikuvitusta, mistä löydätte itsenne. Se tulee olemaan realiteetti. Sanon nämä asiat vilpittömästi. 
Ja varoituksena. Teille, jotka lauloitte tämän laulun. 
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