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***Monet sekulaarit [sekulaari=maallinen] yliopistot ovat tyhjää täynnä raamatullisesta 
opetuksesta. He väittävät, että heillä on opetusta sellaisesta kuin "Uskonnon perusteet" (Religion 
101), mutta nuo opetukset ovat kaukana totuudesta. Uskonnon opetuksen alkeet on vesitetty 
versio, kompromissi ja opettaa, että kaikki uskonnot ovat yhtäläisiä (co-exist).

Tie Jumalan luokse on vain niille, jotka tulevat sinne Pojan, Jeesuksen Kristuksen, kautta. Me 
olemme havainneet opettavamme kristillisyyden perusteita sellaisille, jotka eivät koskaan ole 
kuulleetkaan näistä asioista. Tässä on kyseessä osa kristityn velvollisuudesta. Rohkeasti mennä 
ympäristöihin, joihin vain harvat ovat koskaan ennen menneet.***

Katusaarnaaja muuttuu Raamatun perusteita opettavaksi yliopiston professoriksi!

Koska, koska, te menette Muhammedin luokse, kun yritätte päästä Jumalan luokse. 
--"shakalakum" Sillä ei ole merkitystä, kun sanot: "Allah shalom aleichem." Teidän on sanottava,
Jeesus Kristus on herra. Ja muslimit eivät pysty sitä sanomaan. He sanovat saarnaaja, Allah, on 
yhtä kuin jumala. Ei se ole. Koska minun Jumalani sanoi, että hän sai Pojan, Jeesuksen 
Kristuksen. Kun Allah ei ole saanut poikaa. Ja jos kysyt keskivertomuslimilta, onko jumalalla 
poika tai onko Allahilla poika. He sanovat, ei, jumala ei saa lapsia. Joh. 3:16 sanoo, että Jumala 
rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa niin, että kuka häneen uskoo, ei 
menehdy vaan saa ikuisen elämän. Näin hän loi suuren eroavaisuuden tämän väärän jumalan, 
Allahin, ja meidän todellisen Jumalan, Jehovan, välille. Joten se on tapa, jolla voitte osoittaa, 
oletteko kristittyjä vai oletteko antikristuksia. 

No syy siihen, miksi tätä on kerrottava ihmisille, Jeesus sanoi, varoittakaa ihmisiä hänen 
tulostaan. En minä tuomitse teitä oman uskontonne takia. --Kyllä sinä tuomitset. Kun Jeesus 
Kristus oli täällä, sanoiko hän, en aio tuomita teitä uskontonne takia. Te babylonialaiset, te 
pakanalliset ylistäjät. Sanoiko hän, etten halua loukata teitä vaan haluan vain sanoa, että, jos te 
haluatte, te voitte palvella todellista Jumalaa Jehovaa. Ei! Jeesus Kristus sanoi: "Minä olen tie." 
Piste. --Piste. Minä olen totuus. Piste. Minä olen elämä. Piste. --Piste. Joten, me emme pysty 
lisäämään pisteeseen. Mitä on sanottu, on sanottu. Mitä on tehty, on tehty.

Jotkut teistä ajattelevat, että olette älykköjä ja tiedätte kaiken. Te sanotte, saarnaaja, en usko, että 
Jumala loi kaikki asiat. Minä uskon, että tulimme tänne apinoista (apes). Apinoiden planeetta. 
Okei, hyvä on. Sinä olet ateisti. Sallikaa minun mitätöidä ateistinen uskonne. Koska sekin on 
uskoa. Genesis 1:1, [1.Moos.1:1], ensimmäinen sivu Raamatussa, ensimmäinen kappale 
Raamatussa, ensimmäinen jae Raamatussa, missä Jumala tekee asian hyvin selväksi ateistille. Se 
sanoo: "Alussa loi Jumala taivaan ja maan." (Raamattu 1933/38) Piste. --Äänekkäät naiset? 
Joten, minun ei tarvitse väitellä ateistin kanssa. Minun tarvitsee vain näyttää heille Genesis 1:1. 
Piste. --Se oli ateisti, mutta miten on tuon äänekkään naisen kanssa kyltissäsi? Minä kerron siitä 
hetken kuluttua.  

Kysymys kuuluu, saarnaaja, mitä vikaa on äänekkäässä naisessa? --Hei, sinä olet liian äänekäs, 
sinä menet helvettiin. Okei, hyvä on, olen täällä julistamassa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia 
teille. Jos te haluatte olla saarnaajia, olkaa hyvä vain. Jeesus Kristus sanoi, jollette kaikki tee 
parannusta, te tulette menehtymään. Luukas kappale 13, jae 3. No, jotkut ihmiset sanovat, 
saarnaaja, me olemme aina syntisiä. Me kaikki lopulta menemme taivaaseen. No, se ei ole 
totuus. Koska Raamattu sanoo, meidän on kuoletettava lihan teot. Meidän täytyy eliminoida 
lihan teot. Sinä haluat tehdä aviorikoksen, sinä haluat harjoittaa ystäviä eduilla, mutta omatunto 
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sisälläsi sanoo: "Odota avioliittoon." Mutta, mitä sinä teet? Sinä hylkäät omantuntosi ja valitset 
tehdäksesi sellaista, mikä on Jumalan lakia vastaan ja osallistut esiaviolliseen seksiin.

Ja sen seurauksena altistat itsesi sukupuolitaudeille ja suunnittelemattomalle raskaudelle ja 
lopulta helvetin tulelle. Koska Raamattu sanoo, että Jumala vihaa käsiä, jotka ovat vuodattaneet 
viatonta verta. Joten, kun olet vuodattanut syntymättömän lapsen viatonta verta, Jumala vihaa 
sen kaltaisia käsiä. Olet murhaaja. Koska, sinä ajattelet, että on ok tehdä abortti. Koska meillä on
Planned Parenthood. Ei Jumala ole sellaista suunnitellut. Sen suunnitteli nainen nimeltään 
Margaret Sanger, joka vihasi meksikolaisia ja juutalaisia ja afrikan-amerikkalasia. Siksi hän 
laittoi Planned Parenthoodin ghettoihin. Ne olivat köyhyyden kurjistamia alueita kaupungeissa. 
Hän halusi pyyhkäistä pois kokonaisia rotuja. Koska hän oli rasisti. Ja kyseinen Planned 
Parenthood on olemassa tänä päivänäkin! 

Se ei ole Jumalan määräämä. Se on paholaisesta. Niinpä, meidän on kuunneltava Jumalan lakeja 
ja odotettava avioliittoon ja seksiin siellä. No, sinä sanot, saarnaaja, minä olen jo harjoittanut 
seksiä. Onko minulle enää mitään toivoa? Totta kai. Raamattu sanoo, ja sellaisia olitte te, jotkin 
teistä. Mutta nyt sinut on pesty, sinut on pyhitetty, sinut on puhdistettu, Jumalan Hengen 
toimesta. Joten, kun olet katunut ja tehnyt parannuksen Jumalan edessä ja pyytänyt anteeksi 
esiaviollista seksiä, humaltuneisuutta jne., sitten jatkat kulkuasi vanhurskaassa elämäntyylissä ja 
noudatat Jumalan lakeja ja luet Raamattua ja rukoilet Jumalaa. Sinulla on yhteys. Sinä lopetat. 
Sinä pidättäydyt. Sinä lopetat harjoittamasta seksiä ennen avioliittoa. Sitä tarkoittaa parannuksen 
tekeminen. 

Sinä et sano, Jumala anna minulle anteeksi ja jatkat sitten seksin harjoittamista. Koska sen 
seurauksena sinulle tapahtuu jotain, mikä ei tule olemaan mukavaa. Se tulee olemaan jotain 
sellaista, josta tulet ajattelemaan, ettei tämä ole lainkaan mukavaa. Kun havaitset olevasi 
raskaana. Ja sinä et ole edes vielä päättänyt opintojasi yliopistossa. Ja sitten sinun on mentävä 
tuohon päiväkotiin (nursery) tuolla lapsi mukanasi ja yrittää opiskella samaan aikaan. Silloin sinä
tasapainottelet monen asian kanssa ja olet stressaantunut ja jätät opiskelusi kesken yliopistossa. 
Ja jäät sosiaalituen varaan. --En ajattele, että... No, minä en ajattele, että hän on pastori. --Minä 
uskon Jumalaan ja minä uskon Jumalan sanaan. Okei. [Varoitus: kädenlämpöinen kristitty] 
--Minä tarvitsen parempia todisteita. --Minä tarvitsen vakuuttavia todisteita Jumalan sanasta. 
Hyvä on, se on tässä. Raamattu sanoo.

Anna, kun luen tämän. Raamattu sanoo, Uudessa Testamentissa, 1.kor.6:9: "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." Joten se on 
siinä, Uudessa Testamentissa. Te sanotte, saarnaaja, tuo on Vanha Testamentti. No, tämä on Uusi 
Testamentti. Jumala on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hän ei muutu, koska politiikka muuttuu 
tai maan lait muuttuvat. Jumala ajattelee yhä, että siinä on kyseessä iljettävä teko. Iljettävä teko. 
Siksi hän pyyhkäisi. Se on eräs syy siihen, miksi hän pyyhkäisi Sodoman ja Gomorran pois. 
Koska heillä oli paljon kieroutunutta seksiä. Samaa sukupuolta olevien kesken, eläimiin 
sekaantumista, pedofiliaa. 

Siksi Jumala lähetti kaksi enkeliä hakemaan Lootin pois sodomiittien maasta. Sodoma ja 
Gomorra. Se on todellinen kaupunki Jordan-joen varrella. Sodoman ja Gomorran tuhosivat tuli ja
tulikivi. Voit mennä sinne tältä istumalta ja löydät rikkipalloja. Hiekasta. Siellä on konkreettisia 
rikkipalloja, jotka olivat tulessa. Koska siinä meillä on esimerkki. Raamattu sanoo Judessa, 
kaikille meille, jotka elämme jumalattomasti, Jumala on jättänyt arkeologisia todisteita 
Sodomaan ja Gomorraan, että hän antoi sataa tulta ja tulikiveä tuohon maahan ja kaikki siellä 
oleva paloi. 
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Masturbaatio, pornografia, ne molemmat ovat kreikaksi pornea. Se on moraalitonta seksuaalista 
käyttäytymistä. Ainoa hyväksytty tapa seksiin, on miehen ja naisen välillä, avioliiton rajojen 
sisäpuolella. Ei ennen avioliittoa. Vaan Hänen avioliittonsa sisällä, koska hän suunnitteli 
avioliiton. Jumala suunnitteli avioliiton. Joten, alunperin hän suunnitteli sen Aatamille ja Eevalle.
Ensimmäiselle miehelle ja naiselle. Ja siksi he saivat Kainin ja Aabelin. Ja siksi mekin olemme 
täällä, koska oli yksi mies ja yksi nainen. Avioliiton rajojen sisäpuolella, Jumalan pyhän 
avioliiton sisällä. Joten, tämän ei pitäisi olla mitenkään vierasta meille, ihmiset. Meidän on vain 
palattava takaisin Isämme luokse. Niin? --Onko sinulla lupa olla täällä? Kyllä. --Yliopiston 
kampuksella? Kyllä.

--Havaitsetko, että tuolla on LGBTQ-yhteisö? [LGBTQ=lesbian, gay, bi, trans, questioning] 
Havaitsetko, että tämä tässä, Raamattu, voittaa kaiken sen? Niin? --Mikä käännös sinulla on 
Raamatusta? Aivan niin, tämä on King James -versio Raamatusta. Koska tämä se, joka on 
kaikkein arvostetuin versio moderneista käännöksistä. Tietävätkö he [LGBTQ-yhteisö], että olet 
täällä? Sillä ei ole väliä. Jos haluat mennä vasikoimaan (snitch), tee se. Mutta asian ydin on siinä,
että te haluatte lukea King James -versiota, koska se pitää kiinni hepreasta ja kreikasta. Kun taas 
monet... Minä vastaan kysymykseesi. Odota. Yksi kerrallaan. 

Monet uudet käännökset ottavat pois Jumalan sanoja ja he lisäävät sinne omiaan. Raamattu 
sanoo meille, ettei meidän pidä ottaa mitään pois Jumalan sanasta tai lisätä siihen. [Jumalan sana 
on muuttumaton] Joten KJV [King James Version] on kaikkein arvostetuin englanniksi. 
[Keskustelu siitä, mikä on King James -version taustatarina] Kuningas James valtuutti 
käännöksen. --Kuka sen käännöksen valtuutti? Kuningas James [Jaakob VI ja I, Wikipedia]. Hän 
on kuningas. Hän oli maan kuningas ja hän valtuutti [sponsoroi], että tehdään käännös 
Raamatusta, joka oli kreikan-, heprean-, ja arameankielinen. Kysymys ei ollut siitä, että joku 
meni kirjastoon ja sanoi, että haluan tehdä tuosta käännöksen. 

He olivat oppineita, jotka olivat hyvin tarkkoja tehdessään käännöstä muinaiskreikasta ja 
hepreankielisistä alkuperäiskirjoituksista. Joten, Jumala ei jättäisi meitä virheellisen tiedon 
varaan. Okei. Se ei olisi rakastava Jumala, jos hän jättäisi meille virheellisen Raamatun. Joten, 
meillä on Raamatussa kaikki se, mitä tarvitsemme. Se on: Jumala on Luoja. Hän lähetti oman 
Poikansa. Kuka tahansa uskoo Häneen, ei menehdy, vaan saa ikuisen elämän. Piste. Se on 
Raamatun ydinsanoma. Okei, ne jotka sanovat, että saarnaan väärää sanomaa, he piilottelevat 
syntejään. 

Anna kun kerron tämän, koska tämä on tärkeä asia. Hän sanoi, kun lainasin kirjoituksia äsken, 
minä jätin pois sanan "naismainen" ja näin ollen jätin jotain pois Jumalan sanasta ja näin ollen 
tein syntiä. No, minä en ollut tietoinen, että olin jättänyt sanan "naismainen" pois. Mutta, minä 
pyydän anteeksi, jos tein niin. Mutta siinä sanotaan, ettei naismaisella miehellä ole mitään osaa 
Jumalan kuningaskunnassa. Mikä on naismainen? Mies, joka ei käyttäydy hänelle annetun 
luonnollisen luonteensa mukaisesti maskuliinisena miehenä. Vaan hänellä on naismaisia 
ominaisuuksia ja piirteitä ja että hän on mukautunut ympäristöönsä. Joten, me elämme nykyään 
kulttuurissa, joka sanoo, että on ok olla naismainen mies. Aseta syrjään maskuliinisuutesi, koska 
se on liikaa. Se on liian myrkyllistä. Se on liian miehekästä meille. Mutta ei, Jumalan mukaan, 
miehen on oltava mies ja naisen on oltava nainen.

Raamattu sanoo 1.Piet.3:4, että on hyvä asia, jos naisella on nöyrä ja hiljainen henki. Se on 
Jumalan silmissä arvokas asia, kun naisella on nöyrä, hiljainen ja hyväntahtoinen henki. Okei. Ja 
kuten jo kerroimmekin aluksi, kun tulimme tänne tänään, 1.Samuel sanoo, että kapina on kuin 
noituutta ja itsepäisyys on kuin epäjumalanpalveluksen vääryyttä - mikä tarkoittaa äänekästä 
naista. Suurin osa, monet äänekkäistä naisista on kapinallisia. He ovat itsepäisiä eivätkä he halua 
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mukautua. Joten sitä pidetään noituutena. Jumalan edessä kaunis nainen on sellainen, joka tietää, 
mikä on hänen roolinsa elämässä ja hän kunnioittaa miestään ja kunnioittaa valta-asemassa 
olevia. Sellainen nainen ei ole äänekäs ja vallaton eikä aiheuta paljon ongelmia kuten monet 
näistä #metoo-liikkeen [feministinen liike] jäsenistä tekee. --Sinulla ei ole rasismia kyltissäsi, 
miksi? Voitko sanoa uudelleen, sir?

--Kyltissäsi ei mainita rasismia, miksi? Missä on rasismi... --En näe sitä siellä. Odota, minä 
yritän löytää sen. Okei, minulla ei ole sitä tässä julisteessa, mutta minulla on toinen juliste, jossa 
sanotaan "vihaajat" (haters). Okei. --Vihaajat ei tarkoita rasisteja. No, rasistit vihaavat toisen 
ihmisen ihonväriä. --Mutta, vihaajat ovat vihaajia ja se on yleistys. Kyllä, se käsittää myös 
rasismin. Minä voin kirjoittaa "rasismi" tähän julisteeseen. Mutta, mutta, mutta, anna kun kysyn 
sinulta kysymyksen. Saarnaaja: "Tunteeko kukaan sitä nuorta poliisia, joka tarkoituksettomasti 
meni toisen asuntoon luullen sitä omaksi, ja hän [naispoliisi] ajatteli, että kyseessä on hänen oma
huoneistonsa, ja hän [naispoliisi] todellisuudessa ampui tummaihoisen miehen." Se on paha 
tarina, mutta näyttää siltä, että kulttuuri, jossa elämme parhaillaan, haluaa antaa tuonkaltaiselle 
naiselle kuolemantuomion. Tai hänelle halutaan antaa elinkautinen vankeudessa. Ihmisillä ei ole 
häntä kohtaan lainkaan armoa, koska he haluavat esittää poliittisen mielipiteen. Ja se on: 
valkoiset ovat rasisteja.

Ja se ei ole totta. On olemassa valkoihoisia, jotka ovat rasisteja. On olemassa tummaihoisia, 
jotka ovat rasisteja. On olemassa meksikolaisia, jotka ovat rasisteja. Okei, joten Raamattu sanoo.
Raamattu sanoo, että meidän on rakastettava vihollisiamme. Tehkää hyvää niille, jotka vihaavat 
teitä. Joten, se tarkoittaa, me emme vastaa rasismiin samankaltaisella rasistisella vastauksella. Se
on sitä, mitä yritän tässä kertoa teille. --Mikä on urheilukiihkoilija? No, urheilukiihkoilija on. 
Minä olin urheiluintoilija. Se tarkoitti, että koko elämäni pyöri [mainitsee urheiluseurojen nimiä]
ympärillä. En tuntenut lainkaan Jumalaa.

--No, mitä vikaa on sitten siinä, että urheilee. Jos, siis, jos sinä olet täysin uppoutunut urheiluun. 
Tavallaan, jos se on sinulle tärkeää päivisin ja öisin. Se on kuin. Se on tavallaan 
epäjumalanpalvelusta. Se voi olla sitä joillekin. Ja minä takaan teille, että on monia ihmisiä, 
jotka ovat kokonaan uppoutuneena urheiluun ja se on ainoa asia, mitä he ajattelevat. Siksi sitä 
muuten kutsutaan fantasy football. He eivät saa siitä tarpeekseen vaan he pelaavat fantasia-
jalkapalloa ja heidän täytyy osallistua liigaan. Heidän on ostettava kausiliput. Eikä ole aikaa 
tehdä Jumalan tahtoa. Joten, joten meidän on ymmärrettävä, mitkä ovat tärkeysjärjestyksessä 
etusijalla tässä elämässä ihmisinä. Kuolevaisina ihmisinä. Ja se tarkoittaa sitä, että teemme Isän 
tahdon.

Jeesus sanoi: "Ei jokainen, joka sanoo, Herra, Herra, pääse sisälle Jumalan kuningaskuntaan." 
Vaan hän, joka tekee Jumalan tahdon, joka on taivaassa. Se ei tarkoita sitä, että olet 
urheiluintoilija. Tai että surffaat ja menet rantahiekalle ja olet rantapummi. Tai vain että pysyt 
ongelmien ulkopuolella ja olet hyvä tyyppi. Se ei tee sinusta hyväksyttyä Jumalan silmissä. 
Sinun on tehtävä Hänen tahtonsa. Ja Jeesus sanoi, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa 
evankeliumi jokaiselle luodulle. Ja sitten Jumala sanoi, ettei hän halua, että kukaan menehtyy 
vaan että jokainen tekee parannuksen. Joten, jos haluat tietää Herran tahdon, se on parannuksen 
tekeminen. Ja sen jälkeen tee Hänen työnsä. Mitä tahansa se työ sitten onkin. 

Meillä kaikilla on oma tehtävämme Jumalan kuningaskunnassa. Jokainen ei ole niin kuin tämä 
on. Te tiedätte sen, siis hyvin ulospäinsuuntautunut saarnaaja. Juuri siksi Jumalalla on opettajia. 
He opettavat Raamattua. Hänellä on ihmisiä, jotka asettavat kädet sairaiden päälle, jolloin 
ihmiset paranevat. Okei. Joten ne on erilaisia tehtäviä kehossa. Käsi ei voi sanoa, en tarvitse 
silmää. Me kaikki tarvitsemme toisiamme. Te tiedätte tämän, me olemme jokainen erilainen 
jäsen Kristuksen kehossa. Joten sinun on etsittävä oma paikkasi Jumalan kuningaskunnassa ja 
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sitten sinun on aloitettava työsi tuossa paikassa. Ja aloitat tuottamaan hedelmää. Tai muussa 
tapauksessa Jumala katkaisee sinut irti rungosta. Jos et tuota hedelmää, Jumala leikkaa sinut irti.

"Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa 
hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän." (Joh. 15:2, Raamattu 1933/38)

***Yleisö oli aika kiinnostunut Jumalan Sanasta ennen kuin ryöstäjät tulivat paikalle. Me 
rukoilemme, että Hänen Sanansa Siemenet saavat kastetta heidän elämässä ennen kuin se on jo 
liian myöhäistä.

Teidän lahjoituksenne auttavat tätä työtä.

Lahjoituslinkki kuvausalueella.***

5/5


	Katusaarnaaja muuttuu Raamatun perusteita opettavaksi yliopiston professoriksi!

