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Yliopiston rehtori sanoo, hän on kristitty, mutta yrittää häätää 
saarnaajan kampukselta!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=p28USvk_jf4

Varmistukaa, ettette harjoita mitään näistä synneistä, jotka vastustavat Jumalaa ja hänen käskyjään. 
Raamattu sanoo heprealaisille 10:26:ssa, jos teemme syntiä tieten tahtoen sen jälkeen, kun olemme 
oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää olemassa uhria synnille. Joten, se tarkoittaa, jos tiedät 
tekeväsi syntiä, ja elät kevytkenkäistä elämäntyyliä, tai harjoitat seksiä ennen avioliittoa, polttelet 
kannabista, Jumalan sanan mukaan olet tekemässä tahallista syntiä. Ja sen seurauksena tulee 
Jumalan rangaistus. Joka on helvetti.

En halua, että menet sinne. En halua, että menet helvettiin. Siksi haluan, että pelastutte, ystävät. 
Haluan, että laitatte oluenne sivuun ja lopetatte polttamasta kannabista ja alatte ottamaan Jumalan 
vakavasti. Elämme viimeisiä aikoja. Loppusuoran aikoja. Jumala on lopettamassa kaiken. Et ole 
koskaan oman historiasi aikana joutunut tekemään mitään sellaista, mikä on vastoin tahtoasi. Sinut 
pakotetaan siihen. Sinä joko teet niin, tai et pääse yliopistoon. Kyllä vain. Voit mennä online-
yliopistoon. 

Se ei ole sama asia kuin olla luokkahuoneessa ja sekoittua luokkakavereittesi joukkoon. Mutta nyt 
sinulla ei ole vaihtoehtoja. Sinä joko tottelet tai poistut yliopistoalueelta. Se on osa 
antikristusjärjestelmää. Sitä tapahtuu aivan silmiemme edessä. Ja siksi Jeesus Kristus sanoi. Monet 
sanovat minulle tuona päivänä, Herra, Herra. Emmekö ole profetoineet sinun nimessäsi? Emmekö 
ole karkottaneet riivaajahenkiä? Emmekö ole tehneet monia ihmeellisiä tekoja? Ja hän vastaa heille 
ja sanoo: ”En koskaan tuntenut teitä.” Keitä te olette, jotka teette vääryyttä.   

Minä haluan olla voittavassa joukkueessa. Minä haluan olla Herran joukkueessa. Minä haluan olla 
Jeesuksen Kristuksen joukkueessa loppuun asti. Minulla oli tapana polttaa kannabista. Minulla oli 
tapana katsoa pornografiaa. Minulla oli tapana maata naisten kanssa ennen avioliittoa. Tuo on 
vaimoni. Minä lopetin pelaamasta pelejä Jumalan kanssa. Älä ole enää ”pelimies”. Minä otin asian 
vakavasti ja sitouduin elämäntavassani ja elämässäni avioliiton liittoon. Minä lopetin synnin 
tekemisen haureuden muodossa. Menin naimisiin. Yksi mies, yksi nainen. Piste.

Ne teistä, joilla on homoseksuaaleja ystäviä. Te ette kerro heille totuutta. Te menette helvettiin 
heidän kanssaan. Koska kätenne ovat veriset. Juuri siksi on niin tärkeää, miksi annamme 
todistuksemme ja teemme kenttätyötä ja puhumme ihmisille siitä, mitä on tulossa. Te kutsutte 
itseänne kristityksi. En näe teidän kristillisyyttänne. Minä näen teidän tunnustavan uskonne vain 
puheessa. Jeesus sanoi, nämä ihmiset tunnustavat suullaan, mutta heidän sydämensä on kaukana 
minusta. Kysymys on enemmästä kuin puhumisesta. Kysymys on teoista.

Varmistu siitä, että elämäntyylisi vastaa kristillisyyttä. Jeesus sanoi: ”kuinka paljoa ankaramman 
rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä
liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!” (heprealaisille 10:29). Mitä tuo 
tarkoittaa? Se tarkoittaa, jos olemme tällä listalla. Ja tiedämme, että olemme listalla. Ja tiedämme, 
että nämä ovat syntejä. Jos jatkat ja teet näitä syntejä tällä listalla, ja monia muita, sinä teet silloin 
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tahallisesti syntiä. Se on sellainen synti, jota Jumala vihaa. Koska se on etukäteen suunniteltu. 

Raamattu sanoo Jaakobin kirjassa, hän, joka tietää mikä on oikein eikä tee oikein, hänelle se on 
synti. Sinun pitää tietää, että olet tekemässä väärää asiaa ja sitten se on synti, kun jatkat sen 
tekemistä. Ihmisen viisaus Jumalan edessä on typeryyttä Jumalalle. --Onko sinulla lupa olla täällä? 
(yliopisto rehtori) Kyllä. Onko sinulla kysymys, sir? Minä sanoin, jo, että minulla on lupa. Puhukaa 
tuolla toimistossa. Puhukaa hänelle, minun on jatkettava saarnaamista. Me emme aiheuta häiriötä. --
Minä tunnen Herran myös, joten en väittele siitä kanssasi. 

Jos tunnet Herran, oletko tätä vastaan? Sinä et vastaa kysymykseeni. Jeesus: ”Joka kuulee teitä, se 
kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut; mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on 
minut lähettänyt" (Luukas 10:16).  Olin hyvin kunnioittava. Vastasin kysymykseesi. Ja sinä et halua 
vastata minun kysymykseeni. Vastustatko sinä jotain näistä synneistä, sir? --Minä kysyn sinulta. 
Kyllä, minulla on lupa. Käykää kysymässä tuolta toimistosta, jos olet eri mieltä kanssani. Ja antakaa
minulle hieman tilaa, sir. Teidän on annettava ainakin kaksi metriä tilaa. Ja sinulla ei ole maskia 
päällä. En tiedä, minkälaisia tauteja sinulle on. 

Minä olen Jeesuksen veren peitossa. Minä olen erittäin puhdas. Minä en hyväksy antikristuksen 
järjestelmää. Me aiomme saarnata ja jos tämän kanssa on mitään ongelmia. --Jos hän tulee tänne, 
hänet tullaan saattamaan pois kampusalueelta. (väärä krisitty / Jumalan vihollinen) Sinä olet juuri 
osallistunut inhottavaan syntiin. Ehkä aviorikokseen. Ehkä masturbaatioon. Ehkä pornografiaan. 
Mutta sinun syntisi saavat sinusta otteen. 

(Hän onnistui saamaan kovaäänisen pois meiltä, mutta hän ei saanut poistettua meitä 
kampusalueelta kuten olisi halunnut. Poliisi sanoi, meillä on oikeus saarnata.)

Koska kannabiksen polttaminen on välitön myrkytystila. Salli minun lukea sinulle pyhää kirjoitusta.
Tämä on ensimmäinen korinttilaisille kappale kuusi.  Tämä sanotaan jakeessa yhdeksän.  ”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.” Ensimmäiseen 
kysymykseesi, tässä sanotaan: ei juomarit. Joten, kun otat vähän kannabista, kyseessä on välitön 
myrkytystila. Minulla oli tapana polttaa sitä – minä tiedän. Ja Raamattu sanoo: olkaa selviä. Olkaa 
tarkkaavaisia. Joten, kun poltat kannabista, et ole selvä etkä ole tarkkaavainen – olet humalassa. Ja 
et voi olla humalassa ja mennä taivaaseen. 

Avionrikkoja on – esiaviollista seksiä. Se on sitä, kun harjoitat seksiä avioliiton ulkopuolella. Okei, 
Raamattu sanoo: ”Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna;
sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee” (heprealaisille 13:4). Raamattu sanoo, kaikki 
synnit ovat kehon ulkopuolella. Mutta haureuden tekijä tekee syntiä omaa kehoaan vastaan. Se on 
erittäin likainen synti Jumalan mielestä. Ja siksi hän loi avioliiton, jotta kahdesta tulee yksi. Ja tämä 
on sitä, mitä meidän on tehtävä. Meidän on tunnustettava Jumalan lait ja jos olemme suhteessa. 
Meidän on varmistettava, että kumppanimme ymmärtää sen. Me emme jatka eteenpäin tällä tiellä 
ennen kuin olemme avioliitossa.

Me pidämme itsemme puhtaana toisillemme ja Jumalalle. Tiesittekö, että sellainen elokuva on tehty
kuin 40-vuotias neitsyt. Ja he yrittävät tehdä asiasta hauskaa ja tehdä pilkkaa neitsyydestä, mutta 
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siinä ei ole mitään väärää. --Minä vain ajattelen, että asiaan voidaan suhtautua eri tavalla. Minä 
kunnnioitan kumpaakin tapaa... Tuo, mitä juuri sanoit, muistutti minua siitä, mitä sanotaan 
Juudaksen kirjassa. Se on vain yksi kappale, jae 22-23: ”Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka 
epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten; toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan 
tahraamaa ihokastakin.” On olemassa kaksi tapaa ja kaksi menetelmää, joilla Jumalan sanaa 
voidaan saarnata. Sinulla voi olla myötätuntoa jotain henkilöä kohtaan ja silloin voidaan kahden 
kesken keskustelle Jeesuksesta Kristuksesta ja Jumalan rakkaudesta, mitä me teemme. 

Mutta on olemassa aika, jolloin pitää tulla tänne ulos saarnaamaan syntiä vastaan. Koska se on tapa,
jolla henki sinua johdattaa. Joten pelastat heidät pelolla, vetäen heidät pois tulesta. Okei, joten me 
tavallaan olemme yhdistäneet nuo kaksi asiaa yhteen. Me puhumme Jumalan rakkaudesta ja 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja hänen kyvystään antaa anteeksi. Mutta meidän on tuotava 
esille myös tällainen kyltti. Koska, usko tai älä, monet oppilaat eivät edes tiedä, että nämä ovat 
syntejä. Siksi he kysyvät kysymyksiä. Kuten… 

Mikä on urheiluintoilija? Anteeksi mitä, madam? Aivan, kukaan ei halua olla fariseus. Aivan, ja 
Raamattu sanoo, tehkää työtä oman pelastuksenne eteen pelolla ja vavistuksella. Joten, kun teemme 
työtä oman pelastuksemme eteen, tuossa prosessissa, pelolla ja vavistuksella, me varmistamme 
silloin, että olemme oikeassa suhteessa Jumalaan. Ja että emme tee tahallista syntiä. Koska luin 
aikaisemmin, että… On olemassa synti, jonka teet vahingossa. Ja sinä kompastut siihen syntiin. 

Mutta heprealaisille 10 sanoo, tässä kerrotaan erilaisesta synnistä. Jakeessa 26. ”Sillä jos me 
tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme
edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää 

Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: 
kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa 
Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!”

Synti, voi siis olla tavallaan vahinko, johon kompastumme. Silloin me sanomme: ”Anteeksi Herra.”
Sitten on ennalta suunniteltu synti, jota odotamme. Kuten se, että minä olin kädenlämpöinen 
kristitty.  Oli maanantai ja minä jo odotin perjantaita. Että pääsen ulos ja pidän hauskaa. Tapaan 
tytön ja teen sitä ja sitä. Näetkö, minä suunnittelin syntini etukäteen. Kun pääsen kotiin tänään, haen
muutaman oluen ja ryyppään itseni humalaan. Minä aion katsoa pornoa. Tiedäthän, en malta 
odottaa, kun vanhempani lähtevät kodistamme ja… En halua olla liian päälle käyvä, mutta minun 
ajatukseni tässä on se, kun elät tahallisessa synnissä, se on etukäteen suunniteltu synti. Kun taas 
synnin tekeminen vahingossa, Jumala ymmärtää, että sinä ponnistelet tehdäksesi seuraavalla 
kerralla paremmin.

Ja se on tapa, jolla Jumala tekee yhteistyötä kanssasi. Mutta henkilö, joka tekee sydämestään 
kivikovan, kuten sanotaan sananlaskuissa. Henkilö, jota huomautetaan useasti ja he tekevät itsestään
uppiniskaisen, he menevät rikki eikä korjaajaa löydy. Okei. Ja tämä on linjassa Ilmestyskirjan 3:16 
kanssa. Toivoisin, että olet joko kuuma tai kylmä, Jeesus sanoi. Mutta koska olet kädenlämpöinen, 
minä syljen sinut ulos suustani. Joten, se on syy, miksi emme voi istua hajareisin aidalla kristittyinä.
Me emme voi pelata pelejä.

Tiesitkö, että kirkossa on paljon ihmisiä, jotka elävät kolmannessa tai neljännessä avioliitossaan. 
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Toisessa, kolmannessa tai neljännessä avioliitossaan. Ja Raamattu on hyvin selväsanainen, että 
nainen on sidottu mieheensä niin kauan kuin mies on elossa. Okei. Paavali sanoi niin. Jos vaimo 
haluaa eron, koska on olemassa tiettyjä ”syitä”. Ehkäpä mies ei kulje Herran tietä. Vaimo voi tehdä 
niin, mutta Raamattu sanoo, pysyköön nainen aviottomana tai tehköön sovinnon miehensä kanssa. 

Okei. Joten me saamme standardimme Jumalan sanasta. Mutta kysymys onkin siitä, etteivät monet 
meistä noudata niitä käytännössä. Raamattu sanoo, että me menehdymme, koska meillä ei ole 
riittävästi tietoa. Joten, kun tulen tänne saarnaamaan, en minä vihaa näitä ihmisiä. En minä… En 
minä ajattele, että heillä ei olisi tietä pelastukseen. Minä ajattelen saarnaamisestani näin: joidenkin 
ihmisten on kuultava tätä.

Koska, ennen kuin minusta tuli tällainen kristitty, minulla oli tapana kuunnella: ”Jeesus rakastaa 
sinua, Jeesus rakastaa sinua.” Ja niin hän tekeekin. Paljon. Minä kuulin sellaista pyhäkoulussa 
kirkossa. Ja minä käytin hyödykseni Johanneksen 3:16. Minä otin siitä hyödyn irti. Koska minä 
sanoin itsekseni, ei ole olemassa mitään, mitä minä voin tehdä, mikä erottaa minut Jumalan 
rakkaudesta. Joten minä menen taivaaseen. Joten, minä humalluin. Joten minä poltin kannabista. 
Joten minä katsoin pornoa. Ja sitten minä menin sunnuntaina kirkkoon ja minä olin kristitty. Joten, 
tuo oli sitä, miten minä elin.

En kerro tätä siksi, että monet ihmiset olisivat tuollaisia. Mutta, olen täällä juuri tuon kaltaisia 
ihmisiä varten. Ihmisiä varten, jotka elävät kuten minulla oli tapana. Koska minä yritän saada heidät
vakuuttuneiksi. Nyt, ei minua haittaa vaikka joku muukin saa pistoksen sydämeensä. Niin, madam. 
Tiedän, että täällä ulkona voi olla muita ihmisiä, jotka saavat pistoksen sydämeensä. Mutta minulla 
on sydän niitä varten, jotka ovat kädenlämpöisiä. Mutta minulla on sydän niitä varten, jotka elävät 
synnissä. Koska se on tapa, jolla Jumala veti minut ulos synnistäni.

Okei. Joillain ihmisillä on myötätuntoa, saadakseen aikaan muutoksen. Kuten sanoinkin, toiset 
ihmiset pelastavat pelon avulla vetäen ihmiset pois tulen keskeltä. … Mitä minä teen? Minä vain 
kerron heille: ”Kuunnelkaa. On olemassa toisia osa-valtioita, joissa sellainen ei ole voimassa. 
Harkitse matkustamista sinne ja päätä opintosi siellä.” En halua, että olet koekaniini. En halua, että 
olet testihenkilö. Haluan, että kunnioitat kehoasi. He sanovat, ota yksi, ota kaksi, ota kolme. Sitten 
he sanovat, ota neljäs. Ota yksi joka lukukaudella. Tai viisi joka lukukaudella. Milloin se loppuu? 
Milloin sellainen päättyy? 

Californian koulut eivät ole ainoita sellaisia oppilaitoksia. Mutta minä kerron teille, tämä on 
yleistymässä kaikkialla ympärillämme. Se on parhaillaan kaikissa osa-valtioissa – jopa Teksasissa ja
Floridassa. Mutta, en ole täällä puhumassa politiikasta. Mutta minä vain yritän heittää teille 
turvaköyden. Kiitos madam kysymyksistäsi. Hyvää päivän jatkoa. Jumalan siunausta. Minä vain 
yritän kertoa ihmisille: ”Herätkää.” Miettikää näitä asioita. Anna hänelle lentolehtinen. Anna 
hänelle lentolehtinen. 

--Oletteko helluntailaisia? Me uskomme apostolien teot 2:38. Minä kerron sinulle yhden asian.       
--Olen apostolinen, siksi minä kysyn teiltä. Ymmärrä, että olet kristitty. --Aivan. Sellaista kuin 
apostolinen tai helluntailainen ei ole olemassa Raamatussa. Raamatussa ei ole kirkkokuntia. Joten, 
ensimmäinen asia, mikä sinun tulee ymmärtää: olet kristitty. Ja kristitty noudattaa evankeliumia. Ja 
he saarnaavat ja elävät apostolien teot 2:38:n mukaan. Mutta, kun alamme sanomaan, että olemme 
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apostolisia tai helluntailaisia, tiedäthän: ”Kukaan ei ole samanlainen kuin me.” Sitä kannattaa varoa,
koska ylpeyden tila voi kasvaa – noista lausunnoista. --En ole koskaan sanonut mitään tuon 
kaltaista. 

Sinä voit olla yhteistyössä kirkossasi, mutta yritä olla antamatta itsellesi nimilappua pois lukien: 
kristitty. Koska heitä kutsuttiin ensimmäisenä kristityiksi Antiokiassa. Ja monet näistä 
kirkkokunnista, he etsivät..., he sanovat: ”Me olemme parempia kuin te. Blaa blaa blaa.” Tiedäthän. 
Heillä kaikilla on oma uskontunnustuksensa. Ja osa noista uskontunnustuksista eri kirkkokunnissa, 
ne eivät ole yhdenmukaisia Jumalan sanan kanssa. Ja minä en ole täällä väittelemässä asiasta 
kanssasi. Ole vain tarkkana tämän asian kanssa.

Joten siksi on parempi meille, uudestisyntyneinä uskovina, vain sanoa: ”Olen kristitty.” Okei, 
tiedän, että katoliset sanovat olevansa kristittyjä, mutta on päivän selvää, että tiedämme, he eivät 
ole. He ovat roomalaiskatolisia. Okei, on erittäin hyvä, että käytämme kieltä, joka on linjassa 
kristillisyytemme kanssa ja linjassa Raamatun kanssa. Heitä kutsuttiin ensimmäisenä kristityiksi 
Antiokiassa. Se on apostolien teoissa. Heitä ei kutsuttu helluntailaisiksi tai apostolisiksi. Okei. Se 
on kirkkokuntanimi. 

Joten, en minä syytä sinua tässä asiassa. Sinä olet sisareni Herrassa. Meillä on perustuksemme 
apostoleissa ja profeetoissa. Apostolien teot 2:38. Ja se on sitä, mitä me saarnaamme. Ja siksi 
joudumme usein väittelyyn. Koska me saarnaamme kastetta Jeesuksen Kristuksen nimeen.              
--Apostolinen oppineisuudeltani ja helluntailainen kokemukseltani. Sano: ”Olen kristitty läpi 
kotaisin.” Apostolien teot 4:12. Galatalaisille 3:17. Okei. On olemassa vain yksi nimi. Joten, me 
uskomme Pyhän Hengen kasteeseen ja kaikkeen siihen. 

Joten, me uskomme hillittyyn pukeutumiseen. Hillittyyn elämäntyyliin. Ja kaikkeen siihen. Mutta 
apostolisessa kirkkokunnassa on paljon ihmisiä, joiden emme näe elävän Jumalan sanan mukaisesti.
He ovat parhaillaan 3:ssa tai 4:ssä avioliitossaan, madam. Ja heidän pastorinsa sallivat sellaisen 
elämäntyylin. --Pastorit hyväksyvät sellaisen. Ja olen samaa mieltä kanssasi tässä asiassa. Minun 
ainoa asiani on tämä. Samaan aikaan, kun saarnaamme, meidän on havaittava, että saarnaamme 
samalla myös itsellemme. Aamen. Kuuntelen joskus omia saarnojani. Siis, saarnan jälkeen. Ja minä 
rohkaisen itseäni Herrassa ja minä kritisoin itseäni ja minä, tiedäthän, minä oikaisen ja huomautan 
itseäni myöskin. Joten, kysymys ei ole minusta vaan Jumalan sanasta. Okei, juuri Jumalan sana saa 
aikaan muutoksen ihmisen sydämessä. 

Ja aina kun saarnaamme tätä sananmukaisesti, meissä ei ole vikaa. Lähestymistapamme voi olla 
aika ajoin ehkä liian vakuuttavaa. Mutta, se voi olla myös persoonallisuudesta kiinni. Mutta, meidän
kaikkien tulisi mukauttaa persoonallisuutemme Kristuksen kaltaiseksi. Joten, meidän pitää olla 
intohimoisia koko ajan. Meidän tulee ponnistella siihen suuntaan. Mutta osalla ihmisistä, johtuen 
heidän historiallisesta taustastaan, on aggressiivisempi lähestymistapa. Se on heidän luonteensa, 
mutta myös sen täytyy taipua Jumalalle. 

Niin, sir? --Miten fysiikka on syntiä? Onko tuossa listassa synneistä? Mikä se on? Olenko 
kirjoittanut sen väärin, sir? Ajattelen, että se on. Uskon, että se on meediot (psychics not physics). 
He ovat niitä, jotka… Tarkoitan, se voi saada alkunsa monista asioista kuten ”onnen keksit”. Katsot 
horoskooppisi päivittäin. Pelaat Ouija-laudalla. Menet ennustajalle tai kädestä lukijalle. Tarkoitan, 
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meediot ovat, niitä pidetään noitina, jotka löytyvät Raamatusta. Ja Jumala kieltää ankarasti kädestä 
ennustamisen ja noidat ja ennusmerkit ja loitsut ja tuon kaltaiset asiat. Niitä pidetään iljetyksinä 
Jumalalle. Joten, kyllä,… --Onko tuo täydellinen lista kaikesta siitä, mitä pidetään syntinä? Ei. 
Nämä ovat syntejä, jotka tulevat esiin niin, että voin osoittaa niitä yliopiston kampuksilla. Ne ovat 
niitä, joihin yliopisto-opiskelijat ovat kaikkein taipuvaisimpia. 

Okei. Pastorisi sanoo, ettei ole synti trollata (troll – määritelmä: internet slangia, jossa henkilö 
provosoi toisia ihmisiä omaksi hyvikseen tai aiheuttaakseen häiriötä). --Ajattelen, että Jeesus 
trollasi aika ajoin. Ja mikä oli. Ja mikä oli. Mikä on jae? Missä jakeessa Jeesus trollasi? --En muista,
mutta niin ystäväni sanoi minulle. Okei, mutta mihin hän sitten viittaa? Mikä on esimerkkitapaus 
siitä, että Jeesus trollasi. --En tiedä. Minä lähetin hänelle viestin. Minä lähetin hänelle sähköpostia 
ja hän vastasi siihen. Ei ole hyvä vain sanoa jotain ilman, että antaa jokinlaisen esimerkin. 
Tiedäthän. --Meidän pitää mennä tunnille. No, kiitos kysymyksestäsi. Mutta. Aivan. Kuten sanoin, 
jos trollaat pahuutta hyvyydellä, en näe mitään vikaa siinä. Mutta jos trollaat hyvää pahuudella, 
silloin siinä on paljon vääryyttä mukana. Jätetään asia siihen. Okei. Hyvää päivän jatkoa.
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