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Video: https://www.youtube.com/watch?v=NP00IP2yY74

Julistusta yliopiston kampuksella korona-aikana

Raamattu sanoo, noudattakaa maassa sen lakeja. Tämä on laki, joka meillä on tässä maassa. Siellä ei
juhlita paholaisen kanssa. Kun sinut lähetetään helvettiin, sinut lähetetään epätoivoon. Sinut 
lähetetään toivottomuuteen. Ei valoa, ei rakkautta, ei ketään ympärilläsi. Se on eristysselli. 
Raamattu kutsuu sitä synkimmäksi pimeydeksi ikuisesti. Siksi ihmisistä tulee hulluja vankilassa, 
koska heidät on laitettu eristyksiin. -Uskotko, että kerrot tätä viestiäsi oikealla tavalla? No, tuo on 
kysymys, joka minulta on kysytty aikaisemminkin. On kaksi tapaa tehdä tätä. On olemassa erilaisia 
pehmeitä viestejä, jotka sanovat: "Jeesus rakastaa sinua. Tule sellaisena kuin olet ja sinä voit saada 
anteeksi ja menet taivaaseen." Ja on olemassa toinen osio, joka sanoo: "Sinun pitää tehdä parannus. 
Ja kääntää selkäsi pahoille tavoillesi." 

On olemassa kaksi menetelmää ja tapaa. Olet siinä oikeassa. Juudan kirjeessä sanotaan, jollain 
ihmisellä on myötätuntoa, jonka avulla he saavat aikaan tuloksia. Toiset pelastavat pelon avulla 
vetäen heidät ulos tulesta. Joten, se kertoo meille, on olemassa kaksi menetelmää. On olemassa 
pehmeä menetelmä, joka sopii joillekin ihmisille. Ja, sitten on kovempi lähestymistapa, jota minä 
parhaillaan teen. Jotkut tarvitsevat tätä. Ehkä sinä et tarvitse tätä, mutta täällä on joitain ihmisiä, 
jotka ovat vahvasti osallisena erittäin synnillisiin aktiviteetteihin. Sellaiset ihmiset eivät reagoi 
rakkaus-rakkaus-rakkaus -viestiin. Heidän on kuultava tämä viesti kaunistelemattomana, ystäväni. 
Ja se on syy, miksi olen täällä.

Minä ymmärrän rakkauden ja evankeliumin pehmeyden ja se on upeaa! Mutta täällä on ihmisiä, 
jotka ovat vahvasti mukana moraalittomissa elämäntavoissa. Ja siksi olen täällä paljastamassa 
heidät. Jos olet tällä listalla, sinun täytyy katua/tehdä parannus. En minä kerro ihmisille, ettei heillä 
ole toivoa. Havaitsetko sen? Kerro minulle parempi tapa, jolla voin tehdä työtäni ja joka olisi 
parempi tapa - ihan omana mielipiteenäsi. -Sinun on pidettävä mielessä, mikä Jumala on. -Hän on 
kirjaimellisesti olento, joka suunnitteli maailmankaikkeuden itse. Oikein. -Jumalan silmissä koko 
ihmiskunta on tasa-arvoista. Okei. 

No, miten on sitten tämän Raamatun Jumalan laita, joka sanoo, ettei meidän pitäisi pelätä ihmistä 
vaan Jumalaa, joka voi heittää sekä kehosi että sielusi helvettiin. -Ei meidän pitäisikään pelätä 
ihmisiä. Aivan, mutta on paljon ihmisiä, jotka pelkäävät ihmisiä. -Minun ajatukseni on tämä... -
Maailmassa on paljon vihaa kristillisyyttä kohtaan tänä päivänä juuri tämänkaltaisen toiminnan 
takia. Kuinka sinä tiedät sen? -Olen nähnyt sen. Asetatko sinä nyt minuun leiman, että olen 
samanlainen kuin kuka tahansa toinen. Se ei ole oikein. Et voi maalata niin leveällä pensselillä. -
Kun olin koulussa, sitä johti baptistikirkko. Okei. -Siellä oli hyvin paljon samankaltaista viestiä, 
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tulta ja tulikiveä. -Olin ainoa nuori, joka sai tutkinnon valmiiksi siinä koulussa. -Sellainen 
toimintatapa karkotti heidät kaikki sieltä. -Se sai heidät vihaamaan kristillisyyttä. -Se sai heidät 
vihaamaan kristittyjä. 

Okei, kuinka selität henkilön kuten minä itse, joka kasvoi juuri samankaltaisessa ympäristössä: 
rakkausevankeliumi. Mutta vaadittiin saarnaaja, kuten minä olen, ja tällainen kyltti, joka on 
kädessäni, ja joka julisti totuuden minulle, ja joka pelasti minut helvetiltä. Joten, mitä yritän sanoa: 
olet oikeassa. Aina on olemassa ihmisiä, jotka loukkaantuvat tästä. Ymmärrän sen. Mutta jos 
saarnaaja pysyy yksinomaan Jumalan sanassa, ei pitäisi olla loukkaantumisen aihetta. Minä julistan 
sananmukaisesti. Minä en julista täällä omaa viestiäni, sir. Minä julistan Jumalan sanaa. Kiitos 
ajatuksistasi. Voit puhua vaimolleni, jos haluat keskustella vielä lisää. Koska minun on julistettava 
juuri nyt. 

Okei, ihmiset, hänellä oli hyvä kysymys. Miksi me emme lähesty teitä suuremmalla rakkaudella? 
Hän ei sanonut tätä, mutta lisään tämän keskusteluumme. Miksi me emme anna keksejä ihmisille ja 
kerro heille, että Jeesus rakastaa heitä? No, koska me muokkaamme viestimme vallitseviin 
olosuhteisiin. Ja tämä on sellainen ympäristö, jossa kaikki eivät ole pyhimyksiä. Meillä on täällä 
paljon syntisiä, jotka harjoittavat seksiä ennen avioliittoa. Sellaisia, jotka polttavat kannabista. 
Katsovat pornoa. He osallistuvat laittomaan toimintaan. Niinpä meidän on muokattava viestimme 
tähän ympäristöön. Jeesus rakastaa meitä kaikkia. Siksi Jumala antoi ainoan Poikansa meille. Siksi 
Jumala antoi Poikansa 2000 vuotta sitten ilmaisena lahjana. Siinä on Jumalan rakkaus. 

Mutta, mitä te teette Jumalan rakkaudella tänä päivänä? Te tallotte Hänen rakkautensa jalkoihinne 
jatkamalla elämäänne moraalittomassa elämäntavassa. Ja te tiedätte, että se on väärin. Jeesus 
Kristus on tulossa takaisin. Ja jos ette kierrä muttereita tiukemmalle, te ette ole valmistautuneita 
hänen paluuseensa. Ja sen vuoksi te tulette kärsimään Jumalan vihan. Se on juuri sitä, minkä 
haluamme estää. Ennen kuin on jo liian myöhäistä. -Hei. Pidä etäisyys kuudessa jalassa. -Aivan, 
olet oikeassa, olen pahoillani. -Minä haluan vain tietää, mihin kirkkokuntaan kuulut? No, minä olen 
uudestisyntynyt kristitty. -Uudestisyntynyt kristitty. Minä osallistuin lahkojen toimintaan 
aikaisemmin, mutta sitten en löytänyt yhtäkään lahkoa Raamatusta. Koska Jumalan 
kuningaskunnassa ei ole lahkoja. Joten, minä kaduin syntejäni. Minut kastettiin Jeesuksen nimeen. 
Ja Jumala täytti minut Pyhällä Hengellä. Se on apostolien teot 2:38. -Aamen, veli. 

Joten, me emme ole täällä julistamassa baptismia, metodismia, roomalaiskatolisuutta... Me olemme 
täällä saarnaamassa Jeesusta Kristusta. -Okei, minä itse asiassa vietin pari vuotta Oklahomassa. -Ja 
tapasin siellä paljon mukavia tyyppejä ja kuuntelen mielelläni ihmisten tarinoita siitä, miten he 
löysivät Jumalan. Aamen. -Minä vain ajattelin, että näytät asiallesi omistautuneelta kaverilta, joten 
ajattelin vain tulla kysymään, mikä sai sinut kiinnostuneeksi tästä? -Siis, tarkoitan, että olet osa 
uskontoasi. Olen iloinen ajatuksestasi. Tässä on hieman tietoa siitä, mihin uskon [ojentaa kysyjälle 
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gospel tract]. Siinä on perusasiat ja pelastuksen oleelliset asiat kerrottuna. Se on juuri sitä, mihin 
meidän kristittyjen pitäisi olla juurtuneita - sen pitäisi olla perustuksemme. Jos ihmiset lisäävät mitä
tahansa siihen, he lisäävät sen Jumalan sanaan. -Aamen. -Minä haluan tietää, mikä sinä olet? Minä 
olen uudestisyntynyt kristitty. Minä tulin. Minä synnyin baptistikirkossa. Menin omia polkujani ja 
tein omia juttujani elämässäni. Tulin takaisin Jumalan luokse. Perheeni oli osallisena 
helluntaiseurakunnassa myöskin. He uskovat hengen lahjoihin. Minäkin uskon niin. Minulla on 
hengen lahja - Pyhän Hengen lahja.

Joten, sen jälkeen olen tehnyt tätä - olen vain uudestisyntynyt kristitty. Siinäpä se. -Okei. Kiitos. -
Anteeksi että keskeytin. Ei siinä mitään. Kaikki on hyvin. [kampuspoliisit/vartijat]: -Minä vain 
haluan sinun tietävän, että olet vapaa tekemään tuota. -Sinulla on vapaa puheoikeus. -Mutta, sinä et 
voi kohdistaa puhettasi tiettyyn ryhmään. -Koska siinä tilanteessa... Okei, anna kun kerron sinulle. 
Minä ymmärrän, mitä sanot. Salli minun kertoa tämä, mitä olen lukenut. Vain varmistaakseni, että 
meillä on tämä muistiinpanoissamme. 1. korinttilaisille 6:9 sanoo: "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." Tämä on sitä, mitä me julistamme. Ja me 
kerromme ihmisille, jos löydät itsesi tältä listalta, teidän on tehtävä parannus. 

Se tarkoittaa: teidän on muutettava tapojanne. -Aivan. Me emme koskaan kohdista tätä johonkin 
tiettyyn ryhmään. Mitä me teemme täällä: me vastustamme tiettyjä ihmisiä, jotka harjoittavat 
vääryyttä yhteisössämme ja tuhoavat taloutemme. Ja me saatamme mainita sellaisen ryhmän, joka 
harjoittaa toimintaansa. Ja jos emme tee asialle mitään, pian ei ole olemassa Amerikkaa. Se on ainoa
hetki, kun mainitsemme asian ja sitten jatkamme matkaamme ja palaamme Jumalan sanaan. Mutta, 
meidän on tuotava esille nämä käytännölliset asiat tässä ajassa, jotta tämä yhteisömme ymmärtää 
asian merkityksen. Ja sitä me teemme. -Niin kauan kun pidät asian yleisellä tasolla etkä ota 
kohteeksesi... Aivan. Aivan. Minä ymmärrän sinua. -Sinun pitää pitää asia yleisellä tasolla. 
Arvostan tuota. Arvostan tuota. -Silloin asia toimii. Minä arvostan tuota, mitä juuri sanoit. -Hyvää 
päivänjatkoa. Samoin teille!

Kiitos Jumalalle virkavallastamme! Me kiitämme Jumalaa ihmisistä, jotka harjoittavat valtaansa 
hyvällä tavalla. Ja sitä meidän kaikkien tulisi tukea! Onko siellä joku pilaantunut omena joukossa? 
Kyllä. Mutta me emme heitä lasta pesuveden mukana. Ymmärtäkää se. Ymmärtäkää se. Tämä 
analogia on ollut täällä luultavasti tuhansia vuosia. Me emme kaada koko puuta, jos siellä on yksi 
pilaantunut omena - kaksi pilaantunutta omenaa. Me elämme aikaa, jolloin he haluavat eroon koko 
järjestelmästä, koska löytyi muutama pilaantunut omena. Ja sellaista meidän tulee vastustaa. 
Meidän pitäisi olla oikeudenmukaisia. Kunnioittakaa valta-asemassa olevia. Kunnioittakaa niitä, 
joilla on valta-asema itseesi nähden. Jotta, voitte elää rauhallista elämää maassanne. Rauhallisesti 
maassanne. 
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Minä en luota anarkiaan. Minä en usko anarkiaan. Siellä oli olemassa anarkiaa Jumalan edessä ja 
tulva tuhosi maailman. Sodoman ja Gomorran päivinä oli anarkiaa. Lootin päivinä. Siihen aikaan 
oli paljon laittomuutta ja meidän on opittava omasta historiastamme.

***Vaikka aina löytyy joku henkilö, joka loukkaantuu evankeliumista, meidän ei pitäisi lopettaa sen
julistamista. Me emme voi lopettaa lepyttääksemme ihmisten tunteita.

Jumala tekee työtään niin monella tavalla!

Voit tukea työtämme: lahjoituslinkki kuvausalueella. ***-
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