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Video: https://www.youtube.com/watch?v=eLFwujC6rRE

Julistaja LIEKEISSÄ! Justin Beiberin kirkko, Hillsong Church, Los Angeles.

Sijainti: Hillsong Church, Los Angeles, CA.

Gabriel. -Tämä on hienoa, mutta toivon, että olisit laittanut Joh.3:16 tuohon kylttiisi. Jokainen 
tuntee Johanneksen 3:16i, mutta he pysähtyvät siihen. Kaikki hei, hän sanoi, että meillä olisi 
oltava Johanneksen 3:16 julisteessa. Mutta siinä on ongelma. Monet teistä pysähtyvät 
Johanneksen 3:16:sta! Ja te laitatte Raamattunne kiinni. Teidän on jatkettava matkaa. Teidän on 
edistyttävä. 

Raamattu sanoo, Jeesus sanoi, jos jatkatte sanassani, te olette minun opetuslapsiani. Johanneksen 
3:16:sta jälkeen on jotain. "Niin on Jumala maailmaa rakastanut, ...", sen jälkeen on jotain. 
Paavali. Paavali sanoi, kuinka meidän pitää elää. Hän sanoi, tehkää parannus ja ottakaa kaste! 
Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne sovittamiseksi. Moni teistä ei ole tehnyt parannusta 
kokonaan. Koska, jos olet kokonaan tehnyt parannuksen, tulee elämäntavan muutos. Tulee 
muutos: vanha ihminen muuttuu uudeksi ihmiseksi. Kaikki asiat ovat jääneet taakse ja kaikista 
asioista on tullut uusia.

-Gabriel. Niin? -Ette te kaikki ole ole tehteet parannusta. En tunne yhtäkään. -Älä sitten sano, 
että monet ihmiset täällä eivät ole tehneet parannusta. En näe hedelmää, madam. Raamattu 
sanoo, pysykööt naiset vaiti kirkossa. Ja ettei heidän tule harjoittaa valtaa mieheen nähden. Sinun 
on pysyttävä hiljaa, madam. Mene puhumaan naisille, okei. Minä haistan alkoholin. Haistan 
alkoholin. Juotko sinä? Juotko sinä? Okei, anna hieman tilaa. Anna hieman tilaa. Anna hieman 
tilaa. Minä saarnaan syntiä vastaan, sir. Sitä tapahtuu täällä.

-Miksi sinulle ei ole omaa paikkaa julistamiseen? Koska tämä on julkinen jalkakäytävä ja 
minulla on oikeus. Tämä on Amerikka. -Sinulla on oikeus. Aamen. Tämä ei ole kommunistinen 
Kiina. Kiitos Jumalalle siitä. -Minun kaverini käy toisessa paikassa, jossa voi julistaa ihmisille. 
Juotko sinä [mitä?]? Sir, minä haistan alkoholin. Voitko antaa hieman tilaa. Okei. Raamattu 
sanoo, Jeesus Kristus tulee odottamatta. Ja hän tuo mukanaan palkkion, jokaiselle ihmiselle tulee 
palkkio sen mukaan, mitä hän on tehnyt. 

Mitä hän tekee kehollaan, olkoon hyvää tai pahaa. Okei. Ei ole siis väliä, jos kutsut itseäsi 
kristityksi, vaan kysymys on siitä, miten elät elämäsi. Jos harjoitat pyhyyttä ja vanhurskautta. Jos 
pyhität itsesi. Jos käännät selkäsi synnille. Jeesusta Kristusta houkuteltiin, mutta hän ei tehnyt 
syntiä. Häntä houkuteltiin autiomaassa, mutta hän lainasi kirjoituksia. Hän sanoi, mene taakseni, 
saatana, koska on kirjoitettu. Joten, ihmiset. Kerron teille, minä yritän kertoa teille, mikä on 
totuus. 

Antakaa hieman tilaa, come on, ihmiset. Antakaa hieman tilaa, kiitos. Come on. Te annatte 
muslimeille tilaa. Te annatte Jehovan todistajille kojun. Miksi te ette voi antaa uudestisyntyneelle 
kristitylle hieman tilaa? Koska, minä julistan Jumalan sanaa. 

***Päinvastoin kuin Brian Houston, Hillsong Church:in pastori, joka sanoo: "Olemme menneet 
takaisin Vanhaan Testamenttiin. Ja muslimit ja te, todellisuudessa, me palvelemme samaa 
jumalaa." Toisto: "Muslimit ja te, todellisuudessa, me palvelemme samaa jumalaa. Allahia, 
muslimeille. Meille, Isä Jumalaa."
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Allahilla EI OLE POIKAA. 
Qur'an[112:1-4]ii

Jumalalla, Jehovalla, on Poika, ihminen, Kristus Jeesus.
Joh. 3:16 / 1.Joh.4:9iii

Kun sinulla on pastori, joka uskoo tuollaista, sinä tiedät, että ihmiset ovat vaarassa.***

Hyvä on ihmiset. Kuinka tiedät, ettemme ole puhuneet heille? Arvosteletko sinä minua? 
Arvosteletko sinä minua? Hyvä on, sinä arvostelet minua. Kyllä, sinä arvostelet. Mikä on ero 
arvostelemisen ja tuomitsemisen välillä? Mikä on ero arvostelemisen ja tuomitsemisen välillä? 
Anna, kun kysyn kysymyksen sinulta: "Mikä on ero arvostelemisen ja tuomitsemisen välillä?" 
Hyvin kohteliaasti. Hyvin kohteliaasti. Raamattu sanoo 1.kor.2:15iv: "Hengellinen ihminen 
arvostelee kaikkia asiat, mutta häntä itseään ei kukaan kykene arvostelemaan." Se on 1.kor.2:15.

-Mutta sinä arvostelet ihmisiä. Sinä et kuuntele kirjoituksia. Sinulla ei ole korvia. Sinä tulet 
menehtymään. Hyvä on, Raamattu sanoo, Jeesus sanoi Luukas 8:8v: "Kenellä on korvat, hän 
kuunnelkoon." Sinulle ei ole korvia. Hän ei tiedä, mikä on ero arvostelemisen ja tuomitsemisen 
välillä. Me kaikki tarvitsemme arvostelua. Mutta meitä ei tarvitse tuomita. Koska Jumala 
tuomitsee. 

Jos pukeudut provokatiivisesti vastakkaista sukupuolta varten, tai, houkutellaksesi miestä, sinulla 
on Jezebel-henki. Raamattu sanoo, Jumala rakastaa hillittyä naista. Sellaista, joka syntyy 
pyhyydestä. Naisen tulisi olla säädyllinen ja raitis. Eikä kalliissa asussa. Sellaisesta muodostuu 
pyhimys. Okei. Kuten Saara oli. Kuten Aabrahamin vaimo oli. Aamen. He tiesivät, kuinka 
kunnioitetaan Jumalaa ja omaa miestä. Aamen. Miehen ei pitäisi olla roisto ja jengiläinen ja 
polttaa huumetta ja maata naisten kanssa ja käydä baareissa. Jos kutsut itseäsi kristityksi, olet 
tekopyhä. Et sinä huijaa minua etkä Jumalaa. Minä olin juuri samanlainen kuin sinä. Siksi minä 
olen täällä kertomassa tämän asian sinulle!

Mies, minä tein tismalleen samaa kuin sinä. Minulla oli tapana tulla tämän tapaiseen kirkkoon ja 
ylistin Jumalaa ja rukoilin kielillä ja menin kotiin elääkseni synnissä. Katsoin pikkuisen pornoa. 
Vaimoni lähti ulos, jolloin katsoin pornoa, poltin huumetta ja ryyppäsin. Kun seuraava sunnuntai 
tuli, menin kirkkoon ja sama oravanpyörä jatkui. Hei, minä olin kädenlämpöinen. Jumala oli 
sylkemässä minua pois suustaan. Mutta Jumala herätti minut synnillisessä tilassani. Ja hän näytti 
minulle, 1.kor.6:9vi, sanoo, älkää tulko petetyksi sillä eivät jumalattomat peri Jumalan 
kuningaskuntaa. Eivät avionrikkojat. Eivät haureuden harjoittajat. Eivät naismaiset miehet. Eivät 
homoseksuaalit. Eivät ahneet. Eivät juomarit. Heillä ei ole perintöosaa Jumalan 
kuningaskunnassa.

Se herätti minut. Minä tein parannuksen Jumalan edessä ja puhdistin elämäni. Ja nyt vaellan 
pyhyydessä. Minä tarkkailen itseäni päivittäin, koska Raamattu sanoo, työskentele oman 
pelastuksesi eteen pelolla ja vavistuksella. Minun on tehtävä se itse. Vaimoni ei voi tehdä sitä 
puolestani. Pastorini ei voi tehdä sitä puolestani. Tämä pastori täällä, ei varmasti tule tekemään 
sitä teidän puolestanne! Teidän on tehtävä oma vaelluksenne. Ja teidän on puhuttava oma 
puheenne. Teidän on tarkkailtava itseänne, koska Jeesus Kristus tulee takaisin kirkkoa varten, 
joka on pyhä ilman tahraa, ryppyä tai vikaa. 

Raamattu sanoo Johanneksen ilmestyksessä, Jeesus sanoi, Sarduksessa on muutamia nimiä, jotka 
eivät ole lianneet vaatteitaan ja he saavat vaeltaa kanssani valkoisessa, koska he ovat sen 
arvoisia. Havaitkaa, mitä Jeesus sanoi Sarduksen kirkolle. Hän sanoi, että on muutama nimi 
kirkossa. Se tarkoittaa, että tässä kirkossa voi olla muutama ihminen, mahdollisesti, jotka eivät 
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ole lianneet vaatteitaan. Ja he saavat vaeltaa Jeesuksen Kristuksen kanssa valkoisessa. Se 
tarkoittaa, että suurin osa tunnustavista kristityistä täällä eivät pääse taivaaseen. Heistä tulee 
hylkyhopeaa kuten Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, hylkyhopeaa. Dikamos [?] kreikaksi. 
Kadotukseen tuomittuja. 

Te ette ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa, ihmiset. Te ette palvele pasifisti-Jumalaa, joka sanoo, 
tulkaa sellaisena kuin olette ja menkää sellaisena kuin olette. Te palvelette pyhää, vanhurskasta 
Jumalaa, joka vaatii puhtautta ja pyhyyttä ja vanhurskasta elämää. Jos teemme syntiä, meillä on 
edustajamme Isän luona. Me tunnustamme syntimme ja saamme anteeksi. Raamattu sanoo, jos 
vaellamme valossa niin kun hän on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen Kristuksen 
veri puhdistaa meidät kaikista synneistä. Mutta jos vaellat pimeydessä, sinä et tee totuutta ja sinä 
et tunne Häntä. Sinä et voi vaeltaa pimeydessä ja sanoa olevasi kristitty. Sinä et voi elää syntistä 
elämäntapaa ja sanoa itseäsi kristityksi.

Sinä et voi tulla tällaiseen kirkkoon ja pukeutua noin ilman, että suntio sanoo: "Hei, laita hieman 
vaatteita päälle." Kirkkoon tulee miehiä, jotka kamppailevat himon kanssa. He kamppailevat 
masturbaation kanssa. He kamppailevat pornografian kanssa. Miksi sinä haluat houkutella 
miehiä? Okei, tuo on hyvä. Pidän tavastasi pukeutua. -Sinä tuomitset ihmisiä. Ymmärrätkö eron 
arvostelun ja tuomitsemisen välillä? -Kyllä. Arvostelu on hyväksi. -Sinä tuomitset. Ei, ei, ei. 
Minä kuulin aivan tarpeeksi löperöä saarnaamista, kun olin itse maailmassa. Minun piti kuulla 
tätä [näyttää kylttiään]. Elin silloin kädenlämpöisenä kristittynä.

Ne, jotka Jumala on kutsunut, heidän on saatava kuulla tätä. Koska Jumala aikoo pelastaa heidät. 
Jumala aikoo pelastaa heidät. Jos he ottavat varoituksesta vaarin. Ei, ei, ei, minulla on oikeus 
saarnata. Sinä et ole minun puolella vaan minua vastaan. -Sinä et ylistä Jumalaa. Mitä on 
Jumalan ylistäminen? Ai sekö, että kerrotaan, että jokainen menee taivaaseen. Ei. No, kuka sitten 
menee helvettiin? -En tiedä, en ole Jumala. 1.kor. 6:9 kertoo sen meille. Epäuskoiset, pelokkaat, 
avionrikkojat, prostituoidut, haureuden harjoittajat, pornon katsojat, huumeen polttajat, juomarit, 
ahneet, murhaajat. Heidät heitetään järveen, joka on tulta ja tulikiveä ja tämä on toinen kuolema. 

-Voinko kysyä kysymyksen? Kyllä. -Tuo kyltti, joka sinulla on mukanasi, sinäkö et ole tehnyt 
mitään noista synneistä? Minä tein noin 80% niistä. 80 prosenttia. En ollut koskaan 
homoseksuaali, koska rakastin naisia liian paljon. Olin haureuden harjoittaja. Mutta minä tein 
parannuksen, mies. Käänsin selkäni synneilleni. Kokonaan. Okei. On olemassa ero... Okei, sano 
vaan. -Jeesus sanoi, joka ei ole tehnty syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. -Miksi sinä saarnaat 
täällä, juuri tämän kirkon edessä, jossa julistetaan Jumalan sanaa? Et sinä tunne jokaista henkilöä 
täällä. Sinä et tiedä, jos he vain näyttelevät kuuntelevansa. 

Yksi sielu on arvokkaampi kuin 99, sanoi Jeesus, kun hän jätti ne 99. Minä saatan olla täällä sitä 
yhtä sielua varten, jonka täytyy kuulla tämänkaltaista saarnaamista. Tämä on kovaa rakkautta, 
joka vetää heidät sisälle. He jo kuulevat riittävästi: Jeesus rakastaa sinua, Jeesus rakastaa sinua. 
Joka viikko. Heidän pitää kuulla samoin kuin minun piti kuulla aikoinaan. Minun piti kuulla, 
mikä on määränpääni, jos jatkan kädenlämpöisenä kristittynä. -Jumala on armon ja totuuden 
Jumala. Hän sanoi myös, että Jumalan pelon avulla ihmiset pääsevät eroon pahuudesta.

Sananlaskut 16, armo ja totuus. Raamattu sanoo, että armon ja totuuden avulla vääryys 
puhdistuu. Jumalan pelon avulla ihminen pääsee eroon pahuutta, sananlaskut 16. Joten, armo ei 
ole sitä, että Jumala talloo sinua kuin muurahaista. Mutta totuus kertoo sinulle sen, mitä on 
Jumalan sanassa. Se on tapa, jolla vääryytesi tulee puhdistetuksi. 
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***Me ymmärrämme nyt, miksi Justin Beiber pitää tästä kirkosta niin paljon. Koska, se on 
maailman ystävä!

"...kuka on maailman ystävä, on Jumalan vihollinen." (Jaakob 4:4vii)

Työntekijöinä elonkorjuussa, me tiedämme, ettei Jumalan sana palaa tyhjänä. Meidät on kutsuttu 
istuttamaan ja kastelemaan. Jumala antaa kasvun! Aamen.

Auta kenttätyötä.
Lahjoituslinkki kuvauslaatikossa.***
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i Johanneksen 3:16: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, 
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

ii Koraani 112:1-4: ”Sano: ’Hän, Jumala on yksi, ainoa Jumala, kaikkivaltias. Hän ei ole (toista) 
synnyttänyt eikä ole (toisesta) syntynyt. Ketään ei ole Hänen vertaistaan.’”

 
iii 1. Johanneksen 4:9: ”Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa 

maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.”

iv 1. korinttilaisille 2:15: ”Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei 
kukaan kykene tutkistelemaan. ”

v Luukkaan 8:8: ”Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän." Tämän 
sanottuaan hän lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon."”

vi 1. korinttilaisille 6:9-10: ”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.

vii Jaakob 4:4: ”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa 
vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. ”


