
Live-striimit väittelyineen - kasvualustoja pahuudelle

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=y1BLBOL3-jk

Muutamat veljet Herrassa toivat eteeni, he havaitsivat, että on olemassa suoratoistokeskusteluja 
(live stream debates). Lähietäisyydeltä kuvattuja väittelyitä. Lähietäisyydeltä kuvattuja 
kokoontumisia, joissa väitellään. Ilmeisesti se on uusi muotivillitys juuri nyt. Siinä ihmiset 
kokoontuvat yhteen ja väittävät tietävänsä Raamatun opinkappaleita. Ja he keskustelevat siitä, mitä 
ajattelevat tietävänsä. Mutta todellisuudessa he vääntävät Jumalan sanaa. He osallistuvat sanalliseen
kunnianloukkaamiseen ja pilkkaamiseen. Toisen selän takana puhumiseen. Pahansuopaan 
käyttäytymiseen. Pahuuteen. Sitä juuri tapahtuu näissä suoratoistokeskusteluissa. 

Haluan osoittaa teille muutaman jakeen, jotka puhuvat näistä asioista, keskusteluista, ja siitä onko 
se sallittua vai eikö ole - Jumalan sanan mukaan. 2. Timoteukselle 2:23: "Mutta vältä tyhmiä ja 
taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja." Mutta vältä tyhmiä ja 
taitamattomia väittelyitä. Vältä niitä. Älä mene siihen mukaan. Älä osallistu sellaiseen. Vältä. 
Tietäen, että ne synnyttävät riitoja. Ne luovat riitoja. Ne eivät synnytä rauhaa ja rakkautta. Mutta 
vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyitä. Tämä on Jumalan sanaa. Meidän ei ole tarkoitus varata 
aikaa siihen, että osallistumme taitamattomiin väittelyihin. Eikä meidän ole tarkoitus olla sellaisessa
ympäristössä. Koska sellainen ympäristö synnyttää riitoja. 

Tiitus 3:9: "Mutta vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita ja kinastelua ja kiistoja 
laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia." Ja jälleen kerran, mutta vältä mielettömiä 
riitakysymyksiä. Minä toistan uudelleen. Mutta vältä mielettömiä riitakysymyksiä. Ja 
sukuluetteloita. Havaitkaa tämä: sukuluetteloita. Meillä on video kenttätyöstä, jossa puhuin 
herrasmiehelle kadulla, kun olin julistamassa. Ja joku henkilö ajatteli, ettei se ollut oikein, kun en 
jatkanut keskustelua tuon henkilön kanssa ja jatkoin julistusta. Ja minä selitin, että olemme tehneet 
tätä jo melko pitkään. Ja me ymmärrämme, kun ihmiset haluavat kuulla Jumalan sanan totuutta 
vilpittömästi. Ja me ymmärrämme, että aika ajoin on ihmisiä, jotka haluavat häiritä työtämme. Ja 
sitä, että Jumalan sana etenee. 

Ja juuri tuo kyseinen henkilö oli sellainen, joka halusi keskustella sukuluetteloista. Te ette nähneet 
sitä osaa videossa, koska se editoitiin pois. Hän sanoi: "Mistä sinä tulet?" Mistä sinun perheesi on 
kotoisin? Oletko syntynyt Amerikassa? Tarkoitan, hän vain jatkoi ja jatkoi kysymyksiään. Ja se 
editoitiin pois videosta, koska hän halusi keskustella sukuluetteloista. Ja koska tunnen Jumalan 
sanaa, kiitos Jumalalle hänen armostaan, se tuli tuolla hetkellä mieleeni. Minulle kerrotaan, että 
minun pitää välttää mielettömiä riitakysymyksiä. Ja se sisältää sukuluettelot. Sukulaisuudet. Mistä 
olet kotoisin? Mistä sinun vanhempasi ovat kotoisin? Se on hyödytöntä. 
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Tiitus 3:9: "...ja kinastelua ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia." Tyhjiä. 
Järjettömiä. Välttäkää järjettömiä riitakysymyksiä. Ne ovat hyödyttömiä. Ne eivät hyödytä ketään. 
Niinpä, kun osallistumme järjettömiin riitakysymyksiin ja sukuluetteloihin ja hölmöihin 
kysymyksiin ja sen kaltaisiin. Se synnyttää vain riitaa ja kinastelua. Ja sellaiset asiat ovat 
hyödyttömiä ja ne ovat ajanhukkaa ja ne ovat turhia. Meidän on oltava rauhassa. Ja jos julistamme, 
me julistamme Jumalan sanaa. Meillä pitäisi olla henkien erottelun kyky tai meidän pitäisi rukoilla 
hengessä erottaaksemme hyvän ja tarpeellisen. Sen, kuka on vilpitön ja kuka ei. Varsinkin, kun 
henkilö haluaa keskustella aiheenaan sukuluettelot. Silloin meidän on keskeytettävä keskustelu ja 
jatkettava Jumalan tehtävää, mikä tarkoittaa katumuksen julistamista ja syntien anteeksi antoa. 
Aamen. 

Roomalaisille 1:29: "He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä 
kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;" Romans 1:29: "Being filled with all 
unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate,
deceit, malignity; whispers," Ja tämä on juuri se ympäristö noissa online-lähetyksissä. Ne 
keskustelut siellä, joissa opettajat ja julistajat kokoontuvat yhteen ja väittävät tuntevansa Raamatun. 
Kun todellisuudessa, kuten mainitsin aikaisemmin, he vääristävät Jumalan sanaa. He opettavat 
vääriä oppejaan. He tuottavat pahuuden hedelmää. He kehuvat tilaajamäärillään. Ja tiedättehän, 
miten paljon rahaa he tekevät. Se on ahneutta. He ovat häijyjä ja pahantahtoisia toisiaan kohtaan.

He ovat niin kutsuttuja veljiä Herrassa, jotka väittelevät keskenään. Mutta he puhuvat 
pahantahtoisesti noista niin kutsutuista veljistä Herrassa. Kun he keskustelevat. Me kamppailemme 
vilpittömästi uskomme puolesta, joka kerran oli annettu pyhimyksille. Kyllä, tuo kamppailu uskon 
puolesta on Jumalan sanan opettamista ja julistamista pelotta ja ilman kompromissia. Me voimme 
opettaa sinua. Me voimme opastaa sinua. Mutta emme me riitele kanssanne. Jos olet halukas 
kuuntelemaan ohjeita ja opetusta, nöyrästi, ja sinulla on opetusta haluava henki, niin sinä voit oppia 
ja sinä voit kasvaa. Armossa ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. 

Mutta, jos haluat riidellä Jumalan sanasta, voit tehdä sen jossain muualla. Ja jonkun toisen kanssa. 
Koska me aiomme pysyä kalibroituina Jumalan työhön. Ja se on Hänen sanansa julistamista. Ja 
opetamme Jeesuksen Kristuksen oppeja. Veljeni, sisareni, Herrassa. Ystävät. Me emme kokoonnu 
tuollaisiin online-kokouksiin. Noihin suoratoistolähetyksiin, joissa yritämme voittaa toisemme 
Raamatun tiedoissa. Sellainen johtaa riitoihin ja väittelyihin. Me näemme sen tässä. Apostoli 
Paavali teki sen kaikille selväksi. Hän selvitti asian. Se on siinä, että väittely on juuri tuossa 
kaikessa pahuudessa mukana. Vääryydessä, haureudessa, pahuudessa, ahneudessa, häijyydessä, 
kateudessa, murhassa, petoksessa, pahanilkisyydessä, juoruissa. Väittely (riitely) on kaiken tuon 
keskellä. Eikä sieltä löydy myönteisyyttä. 

Kysymys ei ole henkilökohtaisesta vetovoimaisuudestasi ja suosiostasi ja tilaajamääristä. Kysymys 
on siitä, että pysyt kalibroituna Jumalan sanassa ilman kompromissia ja joustavuutta väärän 
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opetuksen suhteen. Mutta jopa kovan painostuksen ja vihamielisyyden keskelläkin, sinä olet valo. 
Sinä kannat mukanasi soihtua. Ja tuo soihtu on Jumalan sana. Ja opetat pelotta ja ilman 
kompromisseja. Sillä ei ole väliä vaikka sinulla ei olisi lainkaan seuraajia. Sinä vain julistat sanaa 
sanatarkasti. Sellainen on todellinen kristitty. Sellainen ei sotke Jumalan sanaan raamatun 
ulkopuolisia käsitteitä ja opetusta, jotka ovat vääriä. 

2. korinttilaisille 12:20: "Sillä minä pelkään, että tullessani ehkä en tapaa teitä semmoisina, kuin 
tahdon, ja että te tapaatte minut semmoisena, kuin te ette tahdo. Minä pelkään, että teidän 
keskuudessanne ehkä on riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyä, 
epäjärjestyksiä;" Ja jälleen kerran me näemme riitoja kaiken tuon pahuuden joukossa. Noissa 
suoratoistokokoontumisissa on paljon kateutta. Siellä on vihaa. Asenteita. Siellä on paljon juoruja. 
He tuovat ihmisten menneisyyden esille. Pöyhkeilyä. Ihmiset ovat ylpeitä. Siellä on panettelua 
(backbiting). Ja epäjärjestystä.

Havaitse, mitä kerrotaan 2. timoteukselle 2:24: "Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan 
hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;" Kyvykkäitä 
opettamaan. Heidän ei pidä olla kyvykkäitä riitelemään. Heidän ei pidä olla kärsimättömiä ja 
pullistella ylpeinä. Ja olla ahneita. Palvelijan. Todellinen Herran palvelija tunnetaan hedelmistään. 
Ja sellainen henkilö ei riitele. Sellainen ei etsi tilaisuutta riitelyyn. Sellainen henkilö, tiedättehän, ei 
rakenna suoratoistolähetystä, jossa riidellään. 

Herran palvelija ei ole sellainen. Herran palvelija opettaa ja julistaa Jumalan sanaa. Sellainen 
henkilö pitää kiinni Jeesuksen Kristuksen opetuksesta. Sellainen henkilö ei hyväksy väärää 
opetusta, kirkkokuntien omia tulkintoja ja opetuksia, uskontunnustuksia. Sellaista, mitä heidän niin 
kutsutut esi-isät opettivat. Sitä, mitä roomalaiskatolinen kirkko opettaa. Herran palvelija ymmärtää, 
että kaikki sellainen on väärää. Ja sellainen henkilö pitää kiinni vain ja ainoastaan Jumalan sanasta. 
Sananlaskut 29:9: "Viisas mies kun käräjöi hullun miehen kanssa, niin tämä reutoo ja nauraa eikä 
asetu." Proverbs 29:9: "If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, 
there is no rest." Juuri tuollaista tapahtuu noissa online-lähetyksissä. Siellä on raivoamista, 
pilkkaamista, pilkallista naurua.  

Ei viisaan miehen tarvitse olla sellaisessa ympäristössä. Vielä kerran. Näinä viimeisinä päivinä 
näemme paljon petosta. Ihmiset, joista ajattelit heidän olevan todellisia kristittyjä, osoittautuvatkin 
olevan susia lampaiden asussa. Ja todisteena siitä ovat hedelmät, joita he tuottavat. Heidän 
todellinen luonteensa alkaa tulla näkyviin. Silloin näet myös pahuuden tulevan näkyviin. Käärmeen 
kielen. Toisten ihmisten selän takana puhumista. Panettelua (suullista kunnian loukkaamista). Se on 
petoksen henki. Pöyhkeilevä henki. Ylpeys. Ja myös väärät opetukset. Kun henkilö on korviaan 
myöten upoksissa väärässä opetuksessa eikä hän halua kömpiä ulos sieltä, silloin me emme tuhlaa 
aikaa siihen. Mutta ne, jotka haluavat oppia ja saada apua päästäkseen ylös kuopasta ja 
kieroutuneisuudesta, silloin me heitämme heille pelastusköyden. Se on Jumalan sanan totuus. 
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Jos he tarttuvat siihen tiukasti kiinni, me autamme ja vedämme heidät ulos sieltä. Mutta jos sinä 
yrität vetää meidät omaan kuoppaasi, se ei tule tapahtumaan. Me päästämme silloin irti köydestä. 
Kuoppa, jonka olet itsellesi kaivanut, sinä putoat sinne. 

Joten, veljet, jotka toitte tämän asian eteeni. Se, mitä noissa online-lähetyksissä tapahtuu. Minä 
rohkaisen teitä: älkää jatkako sellaista. Kuten jo sanoinkin. Kysymys on Jumalan sanasta. Sellainen 
toiminta ei tuo esiin mitään hyvää. Te voitte astua taaksepäin ja näette heidän todellisen luonteensa 
vahvistuvan. Heidän pahuuden hedelmät, jota he tuottavat. Rukoilen, että tämä viesti on ollut 
siunaukseksi sinulle. Seuraavaan kertaan. Menkää rauhassa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
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