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Video: https://www.youtube.com/watch?v=SNakM9TPHKY

Miehen SUU saa hänet IKUISIIN ongelmiin ja yliopisto
opiskelija saa annoksen kovaa totuutta

Ne ovat kannabiksen polttamisesta seuraavia komplikaatioita, ne tappavat sinut. Okei. COPD, 
emfyseema, keuhkosyöpä, keuhkojen näivettymä, pölykeuhko... Come on! Tämä on 
tutkimusyliopisto, ihmiset. Joten, kyllä, minä olen edelleen samaa mieltä. Yksi kannabissätkä vastaa
20:tä tupakkaa. Joten, ellette kykene todistamaan väitettä vääräksi tieteellisesti, faktoilla, niin en aio
muuttaa mieltäni. Okei. Hän sanoi: "Kannabis ei tapa." Kukaan ei ole kuollut kannabikseen. Ei 
tietenkään! Vaan kysymys on siitä, mitä kannabis tuottaa COPD, keuhkolaajentuma, keuhkosyöpä 
jne. Joten, kyseessä ei ole kirjaimellinen tupakka, joka tappaa ihmisen. Jos poltat tupakan, kuolet. 
Ei! Kysymys on siitä, mitä vedät sisällesi siinä. Mitä aineita menee keuhkoihisi. Mitä sinä hengität 
sisällesi. Tervaa, nikotiinia, okei. Rotanmyrkkyä. Valkaisuainetta. Okei. Tervaa. Kaikkia niitä 
haitallisia aineita, joita siitä syöpätikusta löytyy. Okei. Se tappaa sinut.

Jumala loi tuo puun tuossa, mutta ei hän käskenyt sinua polttamaan sitä. Okei. Jotkut asiat on vaan 
jätettävä polttamatta. Kuten, kannabis. Bob Marley kuoli poltettuaan liikaa kannabista. Minä voin 
sanoa niin, koska se on totuudenmukainen lausunto. Hän oli weed head. Hän oli stoner. Miten hän 
kuoli? Hän kuoli keuhkojen komplikaatioihin. Ja kurkkusyöpään. Mahdollisesti. -Hän teki 
itsemurhan, Hitler. En sanonut Hitler. Sanoin Bob Marley. Te puhutte Curt Cobainista. Curt Cobain 
oli toinen, joka käytti paljon huumeita. Katsokaa, mihin se vei hänet. Kuolemaan. Joten, synnin 
seuraukset... Mitä? -Courtney Love. Siinä on kapinallinen nainen. Sellaisesta sanotaan... Raamattu 
sanoo sellaisesta, että kapinallisuus on noituuden syntiä. Kun nainen ei tiedä paikkaansa, hän voi 
tehdä miehestä mielipuolen. Okei. Juuri siksi naisen tulee olla alistuvainen miehelleen. Raamattu 
sanoo, että Jumala rakastaan naista, jolla on nöyrä ja lempeä henki. 1. Pietarin kirje. Uskon, että se 
on 1. Pietarin kirje. 1. Pietarin kirje 3: 3-4: "Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei 
hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin 
pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen 
katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis."

Okei. Ja äsken puhuimme Courtney Lovesta, kuten herrasmies äsken mainitsi. Minä sanoin, että hän
myötävaikutti Cobainin kuolemaan, koska Raamattu sanoo 1. Samuel 15:23: "Sillä 
tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. 
Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla 
kuninkaana." Joten Cobain oli noiduttu. Hän oli ärsyyntynyt. Tuon naisen takia. Koska nainen oli 
uppiniskainen ja kapinallinen, jotka kiroavat miehen. Jos nainen ei alistu miehelleen. Sellainen voi 
kirjaimellisesti ahdistaa miestä. Joten hänen, Cobainin, henki oli ahdistunut. Okei. Juuri siksi, 
meidän on oltava tottelevaisia Jumalalle. Ja te naisina, naiset, teidän on oltava tottelevaisia 
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Jumalalle ja kehitettävä nöyrä, lempeä ja hiljainen henki. Sellainen on arvokasta Jumalan silmissä. 
Raamattu sanoo niin!

Okei. Kuka muu Raamatun voisi kirjoittaa? -Jumala! Kiitos, Jumalan henki. Miesten kautta. Heidän
sormenpäittensä kautta. -[Ylistää Saatanaa] En sanoisi sinuna noin. -Saatana hallitsee! Raamattu 
sanoo, jos sanot jotain Pyhää Henkeä vastaan, ei ole olemassa anteeksi antoa. Ei tässä ajassa eikä 
seuraavassakaan. Sinä juuri kirosit itsesi. Kun tarkkailette sanojanne, ihmiset, te ette puhu Pyhää 
Henkeä vastaan. Okei. Koska silloin olette vaara-alueella. Ikuisen kadotuksen vaara-alueella. 
Raamattu sanoo, olette tuominneet itsenne, olette kironneet itsenne. Siksi kerron ihmisille: 
"Tarkkailkaa, mitä puhutte." Tarkkailkaa, mitä sanotte. Raamattu sanoo, puhukaa vähän. Nöyrtykää,
koska suunne voi saada kehonne tekemään syntiä. Ja se voi aiheuttaa tuskaa sinulle. Ikuisesti. Siksi 
meidän on tarkkailtava sitä, mitä sanomme, ihmiset. 

Jos et ole samaa mieltä saarnaajan kanssa, kerro hänelle, ette ole samaa mieltä hänen kanssaan. 
Mutta, älä ala herjaamaan Pyhää Henkeä. -Joten, jos teen jonkin noista synneistä, minä menen 
helvettiin? No, minulla oli tapana tehdä noin 90% niistä, sir. Mutta, minä tein parannuksen. Minä 
kaduin näitä syntejäni. Ja minulle on annettu anteeksi. -Etkö sinä tee enää mitään noista? Ei, en tee. 
Minä en vaella näissä synneissä. Kun minua houkutellaan näihin synteihin, minun on alistuttava 
Jumalalle. Jos minua houkutellaan, sanotaan... juoruiluun tai pornon katsomiseen. Tai valehteluun. 
Minun täytyy... Minun täytyy muistaa, mitä Jumalan sana sanoo asiaan. Ja sitten minä alistun 
Jumalan sanalle enkä omalle lihalleni. Okei. Tämä on tapa, jolla meistä tulee kristittyjä. Kun 
Jeesusta houkuteltiin aavikolla, hän ei antanut periksi houkutukselle. Hän lainasi kirjoituksia 
paholaiselle ja sanoi: "Saatana, mene taakseni." Koska, on kirjoitettu, on kirjoitettu, on kirjoitettu, 
on kirjoitettu.

-Pelastummeko vain ja ainoastaan uskon avulla vai työtä tekemällä? Jaakob sanoo. Jaakobin 
kirjeessä sanotaan. Usko ilman tekoja on kuollut. Joten alun perin, kyllä, siellä on uskoa. Mutta, 
mitä on usko? Se on teonsana (action word). Se tuottaa. Se tuottaa. Se tuottaa toimintaa. Toimintaa, 
jonka me itse teemme omasta tahdostamme - halukkaasti. Kuten, Abraham, joka tarjosi poikansa 
Iisakin. Hänen täytyi kirjaimellisesti kiivetä vuorelle. Hänen täytyi kirjaimellisesti vetää esiin 
tikarinsa. Hänen täytyi kirjaimellisesti yrittää puukottaa sillä oma poikansa. Kunnes, Jumala 
pysäytti hänet ennen sitä. Raamattu sanoo Jaakobin kirjeessä, että Abraham tuli vanhurskaaksi 
uskonsa kautta. Ja, sitten hänen työnsä teki hänet täydelliseksi. Joten, meillä ei voi olla yhtä ilman 
toista. Kyllä, työt ovat ikään kuin sivutuote tai manifestaatio uskostamme Jumalaan. -Joten, me 
pelastumme uskon kautta, mutta työt ovat ikään kuin todiste siitä. Aivan, työt ovat todiste siitä, että 
olet kristitty. Koska, Jeesus sanoi, nämä ihmiset kunnioittavat minua huulillaan, mutta heidän 
sydämensä on kaukana minusta. 

Joten, tulemme näkemään valittuja yksilöitä, jotka sanovat kirjaimellisesti olevansa kristittyjä. Ja, 
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että he ovat pelastuneet ja että he menevät taivaaseen. Mutta, he ovat suuntunnustajia (mouth 
professors), mutta Jumala tuntee heidän sydämensä. He yhä tukevat iljetyksiä, asioita, joita Jumala 
vihaa. Näin ollen, heidän sydämensä ei seuraa Jumalaa. He vain puhuvat ja puhuvat, mutta he eivät 
vaella vaellustaan. Joten, kyllä, pelastumme uskon kautta, meidät vanhurskautetaan uskomme 
kautta. Kyse ei ole omista teoistamme, jottei yksikään ihminen kykene ylpeilemään. Toisin sanoen, 
kyse ei ole minusta itsestä, joka teurastaa lampaan ja minusta itsestä, joka pirskottaa veren omien 
syntieni peittämiseksi. Kyse ei ole minusta itsestäni, joka noudattaa tiettyjä ruokavaliosääntöjä. Ja 
joka käyttää vain tiettyjä kangasmateriaaleja. Kyse ei ole minusta itsestäni, joka ei syö simpukoita 
ja sen kaltaisia asioita. Niin kuin Levitical-laki sanoi [Mooseksen laki]. Vaan kyse on omasta 
uskostani Jeesukseen Kristukseen syntieni sovittamiseksi. Ja tuon uskon mukana tulee hyviä töitä. 

Joten, kyllä, meillä on oltava uskoa, mutta työt jotka sitä seuraavat, ovat uskoa. Se on... Se on, miksi
sitä kutsutaan. Sivutuote. Se ei ole sitä, että sanot itsellesi: "Tänään menen ruokkimaan kodittomia. 
Ja sitten, lauantaina, menen kirkkoon." Ei, siinä sinä vain luot itsellesi ohjelman. Sinä tiedät tämän, 
se on lista hyvistä töistä Jumalan edessä. Mutta, sen pitäisi tulla sydämestäsi, sen pitäisi seurata 
sydämesi johdatusta luonnostaan. Juuri siksi Jeesus sanoi, älkää antako almujanne koko kansan 
nähden. Älkää antako oikean kätenne tietää, mitä vasen käsi tekee. Kun annatte köyhille ja sen 
kaltaisia asioita. Se pitäisi tehdä... Se pitäisi tehdä salassa. Jotta, Isäsi voi palkita sinut julkisesti.

-Kuka sai sinut tulemaan? -Kuka sai sinut tulemaan tänne eikä ketään muuta? -Kuka antoi Jumalalle
hänen valtansa? -Hän on väärä jumaluus. Väärä jumaluus? -Hän on totalitaarinen ja tyranni. Hänellä
ei ole alkua eikä loppua, sir. Hän ei tarvitse valtaa. Hän on valta. Sinun täytyy nöyrtyä ja tehdä 
parannus. Se on ainoa asia, mikä sinun pitää tehdä. -Hän, Jumala, on tyranni. Se on aivan hyvä niin,
Hänellä on oikeus olla tyranni. -Jumala antoi itselleen oman valtansa. -Päinvastoin kuin missä me 
elämme, demokratiassa. Tämä on Hänen suunnitelmansa. -Mutta, me elämme niiden vallan 
alaisuudessa, joille me, ihmiset, olemme antaneet valtamme. Tämä on Hänen tarinansa. -Hänen, 
Jumalan valta, kuka antoi Jumalalle hänen valtansa? Hän ei tarvitse valtaa keneltäkään. -Hän antoi 
oman valtansa itselleen. -Hän on määräävässä asemassa. Aamen. -Menkää Irakiin, missä on 
autoritaarinen valta. -Menkää Saudi-Arabiaan. Se on Ismael, me emme mene Irakiin. Jätä LGBTQ-
yhteisösi, sir. Okei. Ja viimeiseksi, salli minun sanoa tämä: "Jumala on autoritaarinen, kyllä." Kuka 
välittää? -Me välitämme. Tämä on Jumalan tarina. Tämä on hänen kerrontaansa. Piste. Piste.

Sinä joko hyväksyt sen, tai kärsit seurauksista. Piste. Paitsi, jos sinä olet Jumala ja luot oman 
olemassaolosi. Silloin voit miettiä muitakin asioita. Mutta, Hän on Jumala, Hän on kaikkien 
asioiden Luoja. Piste. Piste. -Täällä on ihmisiä, jotka ovat kokonaan kapinassa sitä vastaan, mitä 
sinä sanot. (Tämä tunnustava kristitty tuntee, että kristityt tarvitsevat enemmän silitystä.) -Ja minä 
tiedän, että se voi olla vaikeaa...tukea Jeesusta ja kaikkea sitä. -Mitä olin sanomassa, tavat, jolla 
me... -Meidän kuitenkin täytyy kertoa, miten vakavia tekomme ovat. -Roomalaisille 10:17 myös 
sanoo, että usko tulee kuulemisesta, se on, Jeesuksen Kristuksen hyvästä uutisesta kuulemisesta. -
Joten, meidän täytyy antaa heille tieto... Hei, odota, odota, odota. Lue se jae. -Roomalaisille 10:17. 
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Lue vain se, mitä juuri lainasit. -"Faith comes from hearing, that is, hearing the good news about 
Christ." [Havaitkaa hienovarainen ja kuitenkin merkittävä ero. King James Version (KJV): "So then 
faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." New Living Transalation: "So faith 
comes from hearing, that is, hearing the Good News about Christ."] 

[Ongelma on, että monet vesitetyistä käännöksistä vähättelevät Jumalan sanaa. Jotkin täydellisesti 
vaihtavat niitä vähemmän merkityksellisiin sanoihin, jotka silittävät syntistä aina helvettiin asti.] 
Okei, nyt, meillä on tässä eroavaisuus sanoissa. Ja minä kerron, miksi. Roomalaisille 10:17, minun 
Raamattuni sanoo näin: "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." 
Näetkö, tämä tässä on King James -Raamattu. Tuo ei ole King James. -Okei. He vaihtoivat Jumalan 
sanan "hyväksi uutiseksi" (Good News). -Aivan. Nyt, Jumalan sana, on Jumalan sana. -Piste. Se 
sisältää kaiken tässä suunnitelmassa. Leviticus 18:22 [3. Moos. 18:22]: "Älä makaa miehenpuolen 
kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus." 1. korittilaisille 6:9. Johanneksen 
ilmestys 21:8. Luukas 13:3. 

Nuo edellä mainitut jakeet eivät ole ”hyviä uutisia” syntiselle. Mutta se on... -Ei, mutta ne ovat 
hyvät uutiset. Odota, mutta se on Jumalan sana. Meidän ei pitäisi muuttaa sanoja. Siksi Raamattu 
sanoo, ettei sinun pidä ottaa pois sanoja tai lisätä sanoja pyhästä Raamatusta tai, jos niin teet, sinulle
annetaan vitsaukset, jotka Raamatussa mainitaan. Tai sinun nimesi otetaan pois elämän kirjasta. 
Joten, ongelma monen nykyaikaisen käännöksen kohdalla on tämä: ne kirjaimellisesti vääristävät 
Jumalan sanaa ja sen potentiaalia. 

Tässä selvästi sanotaan, Jumalan sana, mikä laajuudessaan kattaa kaiken. Kun tuossa sanotaan, 
tarkalleen: "hyvät uutiset". Joten, sinä näet siinä selvän eron. Nämä modernit käännökset voivat 
laimentaa ja vesittää Jumalan sanan lopulta lähes aiheuttaen henkilön menehtymisen, madam.

*** "Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, 
seitsenkertaisesti puhdistettua." (psalmi 12:7). 

Paholainen ei ole hölmö. Jos hän pystyy vääntämään Jumalan sanaa, hän on tehnyt työnsä 
pettääkseen ihmisiä.

Tarkistakaa käännöksenne ja varmistukaa, että ne pitäytyvät laillisesti voimassa olevassa Jumalan 
sanassa (sound Word of God). ***
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"Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, 
ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei 
ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa." (1. 
korinttilaisille 6: 9-10)

"Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja 
epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä 
palaa; tämä on toinen kuolema." (Johanneksen ilmestys 21:8)

"Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte." 
(Luukkaan 13:3)
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