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Ole tarkkaavainen mitä sanot (Let's go Brandon) - paholainen tekee 
pilkkaa!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=gPtWab6ZpnA

Osavaltio peruutti "Let's go Brandon" -rekisterikilven, koska se on kyseenalainen. Alabamalainen 
mies kertoo, että hän joutuu luopumaan henkilökohtaisesta rekisterikilvestään tai vaihtoehtoisesti 
hänen ajoneuvonsa rekisteröinti perutaan.  

Nathan Kirkin rekisterikivessä lukee "LGBF JB", jonka osavaltio olettaa tarkoittavan "Let's go 
Brandon, F--k Joe Biden".

Hyvä on, puhutaan tästä hyvin lyhyesti. Monet ihmiset, jotka pitävät itseään patriootteina sanovat 
tämän lyhenteen. En aio sanoa tuota sanaa, mutta se on kirosana. Monet ihmiset, jotka pitävät 
itseään kristittyinä, heillä on tämä kirjainyhdistelmä lipuissaan, t-paidoissaan, julisteissaan ja 
mainoksissaan. Ja he jopa huutavat tuota kirjainyhdistelmää kokoontumisissaan. 

Veljet ja sisaret ja ystävät, vaikka et sano tuota sanaa, tiedät sydämessäsi sanoessasi tuon lyhyen 
kirjainyhdistelmän. Nuo kirjaimet. Sinä puhut silloin kirosanoja. Ja me, Herran lapsina, meidän ei 
pitäisi puhua tuollaisia asioita. Niitä pidetään kirosanoina. Sellaista ei pitäisi tulla ulos suustamme. 

Jos sattuu vahinko, ihmiset tekevät sellaista. Jos isket jalkasi johonkin kovaan keskellä yötä, saatat 
sanoa kirosanan. Sellaista sattuu. Kyllä, minäkin tein niin menneisyydessäni. Kyllä, siitä on pitkä 
aika. Ja tuollaiset asiat ovat kirjaimellisesti vahinkoja. Ja silloin me sanomme: "Anna anteeksi 
Herra." 

Mutta, kun sanot tuon kirjainyhdistelmän ja tiedät, mitä sanot. Sinä et ehkä ole samaa mieltä Bidenin
kanssa. Minä itse en varmasti ole samaa mieltä tuon miehen kanssa. Vastustan avoimesti tuota 
miestä. Ja sitä, mitä hän puhuu. 

Kristittyinä, meidän ei pitäisi huutaa tätä kirjainyhdistelmää. Kuten olen sanonut, voimme olla eri 
mieltä politiikasta. Ja me voimme tuoda mielipiteemme esille eri tavoilla. Mutta älkää alkako 
huutamaan tätä "Let's go Brandon". Älkääkä pitäkö sellaista t-paitaa. Älkääkä hankkiko tuollaista 
rekisterikilpeä. Kristittyjen ei pitäisi sanoa tuollaisia asioita. Jos he tietävät, mitä se todella 
tarkoittaa.

Teidän ei pidä antaa lapsillenne lupaa sanoa näitä asioita. Teidän ei pitäisi käyttää mitään, missä on 
tuollaisia kirjainyhdistelmiä. Teidän ei pitäisi tukea tällaista, jos olette kristittyjä. Minä uskon, että 
osa ihmisistä, jopa kirkossa, sanoo näitä asioita. Jotkut pastorit sanovat ja kirkon jäsenet. 

Uutiset: "Reawaken America -liike on järjestänyt loppuunmyytyjä tapahtumia kirkoissa ja muissa 
paikoissa tänä vuonna tarjoten yhdistelmän ylistystä ja lääketieteellistä opastusta ja politiikkaa. 
Kuitenkin aivan viime aikainen tapahtuma sai kansallista huomiota osakseen San Antonion 
Cornerstone -kirkossa. Video näyttää ihmisjoukon alkavan huutamaan tätä hokemaa, joka on 
eufenismi ala-arvoiselle uhkaukselle presidentti Bidenia kohtaan ja joka sain suuren huomion 
internetissä viikonloppuna."

Älä anna vihollisen taluttaa sinua omalle alemmalle tasolleen. Älä anna pimeän puolen vetää sinua 
sinne saastuttamalla kielesi ja puheesi. Älä ole niin raivostunut ja vihastunut, että madallat 
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standardejasi. Unohdat moraalisi. Vain siksi, että kuljet virran mukana. Älä joudu petetyksi. Älä 
anna viholliselle voittoa tässä asiassa.

Hän on ovela, viekas ja hienovarainen pettäjä. Ja jos hän saa sinut huutamaan tätä kirjainyhdistelmää
yhä uudelleen ja uudelleen, tietäen sen sisältävän kirosanan. Silloin hän istuu ja syö pop cornia 
kuulokkeet päässään ja kuuntelee sinua, kun huudat tuota yhdistelmää. Ja hän syyttää sinua tietäen, 
että sinä tiedät, mitä sanot. Ja se on kirosana. Siellä sisällä on kirosana. 

Raamattu sanoo, siunatkaa, älkää kirotko. Sinä voit siunata henkilöä sanomalla, että rakastan sinua 
ja haluan sinun parastasi. Sinä voit siunata heitä sanomalla, että käsitelköön Herra sinua 
oikeudenmukaisesti. Herra, nuhtele heitä ennen kuin on jo liian myöhäistä. Anna heidän katua, 
Herra, ennen kuin on jo liian myöhäistä. Ravistele heitä. Herättele heidät. Nuhtele heitä. Se on eräs 
siunauksen muoto. Koska Jumalan oikaisu on se, mikä saa henkilön palaaman oikealle tielle. 
Aamen.

Mutta tässä ei ole kyseessä hokema, jota meidän tulee huutaa kristittyinä. Meidän ei pidä puhua ala-
arvoisia sanoja tai epäkunnioittavia sanoja. Ylistäkää Herraa. Seuraavaan kertaan. 

*** John Hagee ei ehkä tiedä, mitä tämä hokema, jota hänen kirkossaan huudetaan, tarkoittaa. Mutta
toivottavasti hän antaa julkisen lausunnon, jossa hän tuomitsee sellaisen. ***
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