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Vain pieni herttainen rouva

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=bEglOio-Cj8  

"Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa 
ihmisen." (Matteus 15:11)
"Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this 
defileth a man." (Matthew 15:11)

Nainen nimeltään Betty White on kuollut. Hän oli 99-vuoden ikäinen. Hän toivoi pääsevänsä sataan 
vuoteen. He suunnittelivat hänelle 100-vuotisjuhlaa, missä hänen oli tarkoitus juhlia sadatta vuottaan
tällä maapallolla. Mutta niin ei tapahtunut. Tämä nainen esiintyi ohjelmassa nimeltään "Golden 
Girls" (Tyttökullat). Vuosia sitten. Se oli erittäin suosittu tv-ohjelma - tilannekomediaohjelma. Se oli
kohdistettu tietylle yhteiskunnan osalle. Itse asiassa, joka kerran kun kohtasin ohjelman, joko 
mainoksessa tai selatessani kanavia, kun olin nuori, siinä oli menossa kohtaus, jossa naiset puhuivat 
halventavasti miehistä. Tai heidän kielenkäyttönsä oli räävitöntä. Vaikkakaan he eivät kiroilleet, niin 
heidän kielenkäyttönsä oli kuitenkin moraalitonta, riettaita vitsejä, mutta kuten sanoinkin: tämä 
henkilö on, he kutsuvat häntä, ikoniksi.

Ja ihmiset Hollywoodissa juhlivat häntä - eräänlaisena kulttuuri-ikonina naisille. Mitä minä näen, 
olen etsinyt muutaman lainauksen tähän, te voitte katsoa niitä itse. Voitte lukea niitä kanssani. "En 
välitä siitä kenen kanssa joku henkilö makaa. Jos pariskunta on ollut yhdessä koko tuon ajan. On 
olemassa hillittömiä ihmissuhteita (gay relationships), jotka ovat vakaampia kuin tavalliset 
ihmissuhteet (heterosexual relationships). Mielestäni on aivan oikein, jos he haluavat mennä 
avioliittoon. En ymmärrä, miten ihmiset voivat vastustaa jotain asiaa niin vahvasti." "...huolehdi 
vain omista asioistasi, keskity omiin asioihisi, ja äläkä murehdi toisista ihmisistä niin paljon." --
Betty White

Kulttuuri-ikoni. Kuinka me voimme menettää sellaisen naisen? Naisen, joka oli niin kunnioitettu ja 
ylistetty ja joka sai meidät nauramaan terävien vitsiensä kautta. Siinä meillä on maailman 
näkökulma. Tällä naisella oli suu, josta ei löytynyt rajoitteita. Hän oli puheissaan moraaliton. Hän ei 
kunnioittanut Jumalaa. Hän ei osoittanut hyvää hedelmää. Raamattu sanoo, että koettelemus ja tuska
tulee jokaisen sielun osaksi, joka tekee pahuutta. Mukaan luettuna Betty White. 

Hän on saattanut sanoa ja kutsua itseään kristityksi - kuka tietää. Mutta hänen hedelmänsä todistavat
häntä itseään vastaan. "Jennifer ja minä olemme syvästi surullisia kuullessamme, Betty Whiten, 
näyttelijän, koomikon ja kulttuuri-ikonin poismenosta." "Hän oli toivon majakka koko uransa ajan 
tuoden iloa ja huumoria kaikkeen siihen, mitä hän teki." Tässä on jotain sellaista, mitä... Toivon 
majakka? Toivon majakka. Koska hän toi iloa ja huumoria. Minkälaiseen huumoriaan hän osallistui?
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"En vain pysty sanomaan ääneen 'haureus'". "(kiroilua...)". "Antaisitko minulle Vodka Stingerin? 
Jossa on paljon Stingeriä (baaritiskillä)." "Olen aina kuvitellut sinut vanhemman naisen seuraan."
Ja on erittäin mielenkiintoista, kuinka hän ajatteli pääsevänsä sataan. Näettekö, monet ihmiset 
ajattelevat, että he voivat itse osoittaa päivän, jolloin kuolevat. Pois lukien tilanne, jossa ihminen 
päättää päivänsä itse. Voi, kyllä, minä elän tuon ikäiseksi. Minä aion tehdä sitä ja tätä elämäni 
aikana. Ja tulen olemaan tyytyväinen, kun olen tuon ikäinen. Jumalalla on tapansa pudottaa 
jaloilleen ylpeä mies tai ylpeä nainen. 100-vuotisjuhla oli suunnitteilla Betty Whitelle. Mutta niin ei 
tapahtunut. 

Ja olen nähnyt tämän monta kertaa, kun ihmiset sanovat ääneen, että he aikovat mennä tuohon 
paikkaan ja he aikovat tehdä tuollaista seuraavan viiden vuoden aikana tai kymmenen vuoden 
aikana. Eivätkä he koskaan pääse siihen paikkaan tai aikaan. Raamattu sanoo Jaakobin 4:13: 
"Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: ’Tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja 
viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa’ - te, jotka ette tiedä, mitä huomenna 
tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu - sen 
sijaan, että teidän tulisi sanoa: ’Jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon’."

Mutta, mitä teidän pitäisi sanoa. Sellaisen henkilön, joka haluaa mennä siihen ja siihen kaupunkiin, 
henkilön, joka haluaa ostaa ja myydä ja tehdä kauppaa ja mennä sinne lomalle tai eläkkeelle. Tämä 
on sitä, mitä teidän tulisi sanoa. Jos,... Korostetaan tämä sana: JOS. Suurennetaan tämä sana. Tämä 
on suurin suurennos, jonka saan tälle sivulle. Alleviivataan tämä sana. Korostetaan tämä sana. 
Laitetaan tämä sana muistiin, sieluun, mieleen ja henkeemme. Minä menen kouluun, minä valmistus
sieltä, minä teen töitä tässä työpaikassa, minä muutan tuohon kaupunkiin, minä matkustan tuohon 
osavaltioon, minä myyn tämän talon, minä ostan tuon talon, JOS Herra niin tahtoo. JOS Herra niin 
tahtoo, me elämme ja teemme sitä ja tätä. Huomatkaa tämä: me elämme. 

Niille, jotka sanovat, että elän 100-vuotiaaksi, ja minä aion kutsua sitä elämäksi, joka oli 
menestyksekäs elämä. Minä istun tuolissani ja ristin käteni ja katselen kaikkia saavutuksiani ja 
sanon: "Katsokaa, mitä käteni ovat saaneet aikaiseksi." Rolling Stone -lehdessä oli myös artikkeli. 
Tuon artikkelin loppupuolella sanotaan: "White kuoli kotonaan joulukuun 31. Kaliforniassa. Whiten 
agentti ja ystävä, JW, kertoi People-lehdelle. Vaikka Betty oli lähes 100, ajattelin hänen elävän 
ikuisesti. Kaipaan häntä hirvittävästi ja niin myös eläinmaailma, jota hän rakasti kovasti. En usko, 
että Betty koskaan pelkäsi kuolemaa, koska hän halusi olla rakkaan aviomiehensä, Allen Luddenin, 
kanssa. Hän uskoi, että pääsee hänen luokseen uudelleen." Hän uskoi, että pääsee miehensä luokse 
uudelleen. 

Oliko Betty White syntynyt vedestä ja hengestä? Oliko hän kiihkeä Jeesuksen Kristuksen seuraaja? 
Tuottiko hän kristittyä hedelmää? Havaitkaa tämä mielenkiintoinen lause tässä: "Minä kaipaan häntä
hirvittävästi ja niin myös eläinmaailma..." Ja niin myös eläinmaailma. Kaipaa häntä. Hirvittävästi. 
Me luimme juuri äskettäin artikkelin, jossa Kalifornian kuvernööri sanoi, että hän oli toivon 
majakka. Ja että tulemme kaipaamaan häntä. Olemme syvästi surullisia. Ja tässä toisessa artikkelissa
sanotaan: "...eläinmaailma..." Kaipaa häntä hirvittävästi. Mikä on eläinmaailma? Te voitte itse tehdä 
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asiasta hieman syvempää tutkimusta, mutta me luemme pyhiä kirjoituksia. Raamattu sanoo, 
ulkopuolella ovat koirat (Joh. Ilmestys 22:15). "For without are dogs, and sorcerers, and 
whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie." Ulkopuolella 
ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta 
rakastavat ja tekevät (Joh. ilmestys 22:15).

Heitä pidetään eläiminä. Heitä pidetään raakoina petoina. Joten, mitä tekemistä on eläinmaailmalla, 
joka kaipaa niin kovasti Betty Whitea, kuten tässä artikkelissa sanotaan. Ja ihmiset kuten, 
Kalifornian kuvernööri ja toiset julkisuuden hahmot ja ihmiset Hollywoodissa ja toiset ihmiset 
mediassa, jotka sanovat ääneen, että häntä tullaan kaipaamaan. He ovat kaikki osallisia 
eläinmaailmaan. Koska he kaikki ovat saaneet nautintoa jumalattomuudesta. Ja tämän maailman 
saastaisuudesta. He ovat osallisia eläinmaailmaan. Vuohia, ja Jeesus sanoi, että tulee tapahtumaan 
suuri erottelu: vuohiin ja lampaisiin. Tuona suurena päivänä. 

Päätämme tänään Saarnaajan kirjaan 8:8: "There is no man that hath power over the spirit to 
retain the spirit; neither hath he power in the day of death: and there is no discharge in that war; 
neither shall wickedness deliver those that are given to it." "Ei ole ihminen tuulen valtias, niin että 
hän voisi sulkea tuulen, ei hallitse kukaan kuoleman päivää, ei ole pääsyä sodasta, eikä 
jumalattomuus pelasta harjoittajaansa." Saarnaajan kirja 12:13: "Let us hear the conclusion of the 
whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man." 
"Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin 
tulee jokaisen ihmisen tehdä."

Ei ole väliä sillä, oletko kulttuuri-ikoni. Jos monet ihmiset pitävät sinusta. Jos olet tehnyt monet 
ihmiset onnelliseksi. Jos olet antanut monelle ihmiselle iloa. Kysymys kuuluu: kuinka heillä menee 
tällä hetkellä, kun he ovat tehneet mainittuja asioita. Tämän naisen tapauksessa, jota niin kovasti 
ylistettiin - eräänlaisena pyhimyksenä. Hän ei tuottanut mitään hyvää yhteiskuntaan, kun puhutaan 
Jumalan tuottamasta hedelmästä. Hän oli pieni, iäkäs nainen, jolla oli paljon aikaa katumukseen. Ja 
hänen oman käyttäytymisensä ja hedelmänsä mukaan, ei näyttänyt siltä, että hän olisi katunut. 
Jeesus sanoi: "Katukaa tai te kaikki tulette menehtymään. ”

Aamen.
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