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Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=tTkomBDQRk4

Jumalaton rukous (An unhallowed prayer)

Ylistäkää Herraa kaikki. Haluan katsoa tätä videota, joka tuotiin eteeni äskettäin. Emme katso koko 
videota, mutta näytän muutaman kohdan siitä. Siinä näemme henkilön, joka puhuu tai joka rukoilee 
kongressin kokouksen aikana. Ja siinä hän yritti puhua Jumalalle rukouksessaan. Mutta siinä on 
monia häiritseviä kohtia, tuossa niin kutsutussa hartauksellisessa rukouksessa, tai tuossa 
rukouksessa, jonka hän lausui. Voitte kuunnella sen itse. Ja puhumme siitä sen jälkeen hieman lisää.

*** Kongressin 117:sta avajaispäivä ***

Rukoillaan. Ikuinen Jumala, äänettömästi me kumarrumme armon valtaistuimesi edessä, kun 
jätämme taakse poliittisesti ja sosiaalisesti loistokkaan vuoden 2020. Tämän kongressin jäsenet 
havaitsevat sinun pyhän ylivertaisuutesi ja näin ollen tunnustavat, että ilman sinun suosiotasi ja 
ennakointiasi, me aloitamme tämän uuden vuoden luottaen vaarallisesti omaan erehtyväiseen 
luonteeseemme. Salli meidän tuntea läsnäolosi niin, että työmme täällä ei likaannu mistään 
sanotusta tai teoista, jotka eivät ole tämän arvokkaan virkahuoneiston arvoisia. Anna henkeemme 
niin kirkas valo, että voimme nähdä itsemme poliitikkoina, joita me todella olemme - likaantuneet 
itsekkyydestä, kieroutuneet ennakkoluuloista ja ideologioiden viettelemiä. 

Me pyydämme sitä monoteistisen jumalan nimessä, Brahman, ja jumalan, joka tunnetaan monilla 
nimillä monissa eri uskoissa. Aamen ja yksi nainen. (Amen and a woman.)

*** puheen loppu ***

Katsotaan Matteuksen 6:7: "But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathe do: for they 
think that they shall be heard for their much speaking." Suomeksi: "Ja kun rukoilette, niin älkää 
tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden 
kuullaan." Ja tämä on sitä, mitä puhuja teki. Hän puhui hyvin paljon. Käsittämättömiä sanoja, jotka 
olivat niin vaikeita, ettei hän kyennyt niitä edes lainaamaan. Ja oli päivänselvää, ettei se tullut 
sielusta. Se ei tullut sydämestä. Hän puhui käsikirjoituksen mukaan. Ja sanat olivat tavallaan 
pilkkaavia. 

Esimerkiksi hän sanoi, kun oli lopettamassa rukoustaan: "...monoteistiselle jumalalle Brahmalle..." 
Herra Brahmalle. Nyt, me tiedämme Brahman olevan väärä jumaluus. Väärä jumala. Tai vääriä 
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jumalia. Se on väärä jumaluus, jota palvotaan hindu-uskonnossa. Hindulaisuudessa. He ylistävät 
tätä Herra Brahmaa. Se on kolmipäinen väärä jumaluus. Mutta kongressin puhuja arveli, että on 
hyväksyttävää viitata Brahmaan, väärään jumalaan, samassa yhteydessä Herra Jumalan kanssa. 
Kuten hän rukouksessaan sanoi. Ja sitten puhuja jatkaa sanomalla, tämä Jumala, joka tunnetaan 
monella eri nimellä ja monessa eri uskonnossa tai uskossa. No, mennään eteenpäin ja jälleen kerran 
viitataan kirjoituksiin. Markuksen 12:29: "Jeesus vastasi: Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: 
Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa." Englanniksi: "And Jesus answere him, The first 
of all commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord." Herra meidän Jumalamme 
on yksi Jumala. Ei ole olemassa montaa eri Jumalaa, jotka tunnetaan monella eri nimellä. On 
olemassa monta eri väärää jumalaa, jotka tunnetaan monella eri nimellä. 

Mutta Jumalan sanan mukaan, Raamatun mukaan, ja Jeesuksen Kristuksen sanojen mukaan, 
Jumalan Pojan mukaan, ensimmäinen kaikista käskyistä kuuluu: "Kuule, Israel: Herra, meidän 
Jumalamme, Herra on yksi ainoa." Ja kuka on tämä yksi Herra? Se on Aabrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin Jumala. Se ei ole Herra Brahma Hindu-uskonnossa. Se ei ole Buddha. Se ei ole jokin 
Shiva-jumala tai kuujumala tai jumalatar. Tämä Jumala, Jehova, on taivaan ja maan luoja. Ja hän on
ainoa Jumala ja hänen lisäkseen ei ole toista pelastajaa. Joten, kuten sanoinkin, hän näyttää 
aikuiselta, mutta hänen rukouksensa oli hyvin alkeellinen. Joten, tuo oli punainen, joka nousi esiin. 

Ja hän lopettaa sanomalla aamen ja yksi nainen (amen and a woman). Nyt, tuo on jotain, mitä hän 
teki ollakseen poliittisesti korrekti. Mutta Jumalan sanan mukaan aamen tarkoittaa: olkoon niin (it is
so). Varmuudella. Totuus. Täydellinen. Päätetty (finished). Sillä ei viitata sukupuoleen. Ja minulle 
näytti siltä, että puhuja teki niin pilkkaavassa sävyssä. Huomatkaa, mitä Raamattu sanoo lauseesta, 
jonka hän sanoi. Galatalaisille 6:7: "Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä 
ihminen kylvää, sitä hän myös niittää." Englanniksi: "Be not deceived; God is not mocked: for 
whatsoever a man soweth, that shall he also reap." Jumala ei salli itseänsä pilkattavan. Sillä mitä 
ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Puhuja saattaa ajatella, että on "cool", ja hänen äänestäjänsä 
ja ystävänsä ja perheenjäsenet ja ketkä tahansa, saattavat ajatella, että se on oikein sanoa niin, 
miellyttääkseen massoja. Mutta Jumalan näkökulman mukaan ja Jumalan pyhän sanan mukaan, se 
on totuuden vääristämistä. Ja Jumalaa ei pilkata. Mitä tahansa ihminen kylvää sitä hän myös niittää:
laittomia sanoja rukouksessa. Hän viittasi vääriin jumaliin samassa yhteydessä yhden ja oikean 
Jumalan, Jehovan, kanssa.

Puhuja kumarsi tietyille ihmisille, jotta olisi näyttänyt poliittisesti korrektilta. Mitä tahansa ihminen 
kylvää. Tyhjän toistamista. Tyhjää puhetta. Paljon puhetta rukouksessa. Hän luki käsikirjoitusta eikä
se tullut sydämestä. Mitä tahansa ihminen kylvää sitä hän niittää. Tuomiopäivä on tulossa. Jeesus 
Kristus on tulossa takaisin. Kaikki profetiat tulevat toteutumaan. Ja nuo ilkeät ihmiset, nuo pakanat, 
nuo ihmiset jotka tekevät työtään antikristuksen järjestelmässä, he ovat kylväneet paljon syntiä. He 
ovat kylväneet paljon valheita. He ovat kylväneet paljon petosta. He ovat pilkanneet Jumalaa ja nyt 
he aikovat niittää, kun Jeesus Kristus tulee takaisin. Hän tulee vaatimaan vahingonkorvauksen. Hän 
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tulee antamaan jokaiselle ihmiselle omien tekojensa mukaan. 

On eri asia pilkata vääriä uskontoja ja vääriä jumalia. Voit sanoa niistä, mitä haluat sanoa. Mutta 
kun menet liian pitkälle ja alat pilkkaamaan ainoaa todellista Jumalaa, yhtä oikeaa Jumalaa, sinä 
tulet niittämään, mitä olet kylvänyt. Jos olisin sinä, puhuja, minä katuisin. On hämmästyttävää 
nähdä, kuinka nuo pakanat, nuo ihmiset, ovat myymässä sieluaan paholaiselle. Ja ihan vain 
ollakseen poliittisesti korrekteja. Se ei ollut todellinen, aito, rukous. Se oli pilkkaamista. Se oli 
suullinen yritys loukata meidän yhtä todellista Jumalaa. Ja Jumala pitää puhujaa vastuussa siitä. 
Ellei puhuja osoita todellista katumusta. Minä puhun tästä: tuon miehen on mentävä polvilleen ja 
luvattava Jumalalle, ettei hän enää koskaan tee sellaista. Se on niin jumalatonta jälleen kerran. Ja 
puhuja saattaa saada armoa Jumalalta ja Jumala saattaa antaa hänelle mielen muutoksen, mutta 
siihen asti puhuja tulee niittämään, mitä on kylvänyt. 

Kun Jeesus Kristus tulee takaisin, hän kostaa. Hän tulee vaatimaan vahingonkorvauksen. Ja siihen 
minä sanon: aamen. 
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