
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0fk7nzomnIc 

 

Paholainen taistelee kovasti vastaan collegen kampuksella 

Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä eikä kukaan tule Isän luokse muuten kuin Hänen kauttaan. [Yleisöstä 
puhutaan]. Love, love, love ei vie sinua taivaaseen. Ihmisen on kaduttava. Ihmisen on käännettävä selkänsä 
synneilleen. [Toinen julistaja puhuu vastoin Kristuksen evankeliumia]. Kaiken sisäänsä sulkeva rakkaus ei vie 
sinua taivaaseen. Sinun on kaduttava. Jumala käskee katumaan. Jumala käskee katumaan. Jumala käskee 
katumaan. Mitä se on? En kuule sinua. Anteeksi, mitä sanoitte rouva? –Jumala sanoo, että rakastakaa 
kaikkia. Sinä et lue Raamattua. Jumala käskee meitä katumaan ja kun teemme sen, me käännämme selän 
synnille. Hän [Jumala] sanoi, että on kutsunut saarnaajat julistamaan Hänen sanaansa. Se on Jumala sana. 
Se on Jumalan sanaa. 

Raamattu sanoo, että te tiedätte totuuden, ja totuus päästää teidät vapaaksi. –Tuo on sinun näkemyksesi. 
Juuri siksi Jumala lähetti saarnaajia julistamaan sanaansa. –Niin, Hän lähetti heidät jakamaan rakkautta. Ei 
se ole rakkautta. Mistä sinä tuon keksit? En tiedä, mistä sinä olet saanut evankeliumisi. Se on väärä 
evankeliumi. Oletko lukenut Luukas 13:3. Minä luin sen kohdan juuri tuolle joukolle tuossa. Sinä et lue 
kirjoituksia, mies. Sinä suljet korvasi Jumalan sanalta. –Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että. -Jokaista 
helv**** ihmistä. Miksi sinä kiroilet mies? Sinä et kykene hallitsemaan kieltäsi. Ei. Se ei ole Jumalasta etkä 
sinä ole kristitty, mies. Sinä et ole kristitty. Sinä lainaat kirjoituksia ja kiroilet samassa lauseessa ja väität 
olevasi kristitty. Se on hassua. Se on surullista. Surullista. Hän on paholaisen agentti. Hän työskentelee 
Saatanalle ja haluaa teidän sulkevan korvanne totuudelta. Jeesuksen nimessä Herra nuhtelee sinua. Sinä et 
löydä totuutta, mies, jos jatkat tuon ylpeän sydämesi johdatuksessa.  

Hyvä on. Raamattu sanoo, että on olemassa tie, joka näyttää oikealta ihmiselle, mutta joka lopulta vie 
kuolemaan. Toisin sanoen teidän filosofiassanne elämäntapanne on ok ja että kyse on glitteristä, 
glamourista ja hellyydestä. Mutta se tie vie kuolemaan. Jeesus Kristus sanoi, ellemme kaikki kadu, me 
tulemme jokainen menehtymään.  Katukaa pornon katsomistanne. Katukaa epäjumalanpalvelustanne. 
Katukaa haureuttanne. Katukaa ystäviä eduilla. Minulla oli tapana tehdä kaikkea tuota. Jumalan sana sai 
minut vakuuttuneeksi synneistäni, kun kuuntelin saarnaajaa, joka julisti puhdasta evankeliumia. Minun oli 
otettava saarnaajan viesti vakavasti ja havaitsin hänen olevan oikeassa. Minä elin synnissä.  

Minä olin kädenlämpöinen kristitty kuten tässä listassa. Sanoin rakastavani Jumalaa ja että kyse on vain 
love, love, love, mutta Raamattu sanoo Johanneksen ilmestyksessä 3:16, Jumala sanoo, että toivoisi meidän 
olevan joko kuumia tai kylmiä, mutta koska olemme kädenlämpöisiä, minä syljen teidät pois suustani. Se 
tarkoittaa sitä, että meillä on toinen jalka maailmassa ja toinen kirkossa. Mikä tässä kyltissä ei ole Jumalan 
sanaa, näytä meille. –Sinä olet…. Ei, ei, ei, minun on vastattava hänelle. Hän sanoo, että minä aiheutan 
vihaa, joten kysymykseni kuuluu, mikä näistä ei ole Jumalan sanaa. –Sinä tiedät, että tuo kaikki on Vanhassa 
Testamentissa. Ei, hmm, Vanha Testamentti. Paljon asioita on Vanhasta Testamentista, mutta paljon siitä 
on myös Uudessa Testamentissa. –Sinä tiedät, että Jeesus tuli tänne ottamaan pois kaikki alkuperäiset 
synnit. –Jeesus tuli ja kuoli ristillä noiden alkuperäisten syntien sovittamiseksi, jotka ovat peräisin Aatamista 
ja Eevasta. –Kuitenkin sinun taulussasi mainitaan homoseksuaali. -Jeesus ei puhunut siitä mitään. Odota. 
Pysähdy hetkeksi. Katsotaan 1. Kor. 6:9. Antakaa kun kerron teille kirjoituksista ja Uudesta Testamentista. –
Pohjimmiltaan sinä sanot, että vihaat homoseksuaaleja. Kuka puhui mitään vihaamisesta? Minä julistan 
Jumalan sanaa ja kutsun ihmiset katumukseen [parannukseen].  

https://www.youtube.com/watch?v=0fk7nzomnIc


-Tuo kyltissäsi oleva on vihaa. Ei, se on syntien paljastamista. Ihmiset eivät tiedä, että nämä ovat syntejä ja 
menehtyvät siksi. Onko vihaa, jos saat lapsen tulevaisuudessa. Ei. Onko vihaa, jos ojennat häntä. Ei. Sinä 
ohjaat häntä oikeaan suuntaan. Hyvä. Sanoin, että Jumala tekee samoin meille. Ohjaa meitä oikeaan 
suuntaan. Hän astuu varpaillemme, mutta se ei johdu siitä, että hän vihaisi meitä. Se johtuu siitä, että hän 
rakastaa sinua, rouva. Hän ei halua, että jatkat synneissäsi ja tuhoudut.  –Sinä et ole Jumala. En ole täällä 
nimittelemässä ketään. En käytä loukkaavaa kieltä. Raamattu sanoo, että puhukaa arvokkaasti [with salt?]. 
–Sinä väität, että olemme kaikki syntisiä. –Me kaikki tiedämme sen eikä sinun tarvitse kertoa sitä meille 
enää. Minä näin tällaisen kyltin, kun olin synnissä. Minä kuuntelin saarnaajaa ja tulin vakuuttuneeksi. Kun 
menin kotiin, minä pohdiskelin elämääni. –Tuo ei toimi kaikille. Eivät kaikki ole samanlaisia kuin minä, 
mutta tiedän, että täällä on samankaltaisia kuin minä.  

Raamattu sanoo, että kaikelle on aikansa ja paikkansa. –Tämä ei ole oikea tapa. Ei ole olemassa yhtä oikeaa 
tapaa julistaa. Raamattu sanoo, että joillain ihmisillä on myötätuntoa ja saavat sen avulla ihmiset 
muuttumaan. Toiset pelastavat pelolla vetäen ihmiset pois tulesta. On kaksi menetelmää. On kirjasto. On 
olemassa kirjasto enkä ole täällä tänään käyttämässä sitä menetelmää. Olen täällä julkisesti julistamassa. 
Olen täällä pelastamassa pelon avulla. –Ajattele, mitä teet ja mieti, mitä Jeesus teki. Minä tiedän, mitä olen 
tekemässä  –Nuo kyltissäsi olevat… Et ole osoittanut yhtäkään syntiä kyltistäni, joka ei olisi Raamatussa. 
Kerro yksikin synti kyltissäni, joka ei ole Raamatusta, niin minä poistan sen. Minä jatkan julistamista kunnes 
teet sen. 

-Mutta miten sinä voit auttaa ihmisiä kertomalla näistä synneistä? Hyvä on. –Kuinka sinä autat ihmisiä 
kertomalla eri synneistä? –Sinä kerrot monista synneistä ja sanot, että he menevät helvettiin. Rouva, 
näetkö kohdan, jossa sanotaan ”katukaa”. Näetkö, missä lukee ”katukaa”. Me voimme olla juuri mainittuja 
syntisiä, mutta voimme olla entisiä syntisiä, rouva. Jeesus sanoi, ellemme kaikkia kadu, me menehdymme, 
Luukas 13:3. Mitä meidän pitää katua? Näitä syntejä, jotka on mainittu. Se ei ole kaiken kattava lista. Mutta 
minä paljastan synnin sellaisena kuin se on. En sano: ”Sinä olet haureuden harjoittaja. Sinä olet 
epäjumalanpalvelija. Sinä olet weed smoker.” En tee sitä, koska en tunne ketään täällä. Minä vain sanon, 
jos olet tällä listalla, sinun pitää katua. Koska et voi kuolla synnissäsi. Jeesus Kristus voi puhdistaa sinut 
synnistäsi. Mitä? Aamen. Raamattu sanoo, tuollaisia olitte jotkin teistä. Nyt teidät on pesty, puhdistettu ja 
hyväksytty Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta hengessä.  

 1. Kor. kirjeessä luetellaan joukko syntejä: haureuden harjoittajat, epäjumalanpalvelijat, naismaiset miehet 
[miehimykset Raamattu 1933/38]. Seuraavassa jakeessa sanotaan, sellaisia olitte jotkin teistä, Paavali 
sanoo. Nyt sinut on pesty. Nyt sinut on puhdistettu. Kyllä, menneessä aikamuodossa, olin tällä listalla. 
Menneisyydessä. Mutta tänä päivänä en harjoita yhtäkään syntiä. Kun nämä synnit houkuttelevat minua. 
Kun synti houkuttelee minua, alistun Jumalalle ja vastustan Paholaista. Ja Paholainen pakenee minusta. Se 
on totuus, rouva. En ole täällä tuomitsemassa sinua. Tai ketään muutakaan. Vaan olen paljastamassa 
synnit, koska olemme lähellä loppua. Jeesus Kristus on todellakin tulossa pian takaisin. Ja jos emme ota 
syntistä luontoamme ja lihaamme hallintaan, me menehdymme. Monet näistä opiskelijoista ovat lihansa 
johdatuksessa. Ja se ei ole sitä, mitä Jumala tarkoitti sen olevan. Hän tarkoitti, että me johdamme 
lihaamme [=aistit] ja siis kuoletamme lihamme. Paavali sanoo, kuolettakaa jäsenenne. Likaisuus, haureus, 
aviorikos, murha, juoru, panettelu.  

Meidän on kuoletettava nämä asiat. Kun joku tulee estämään aikeeni, kyllä, tekisi mieli lyödä takaisin. 
Menneisyydessä syntisenä. Ja jopa näinä nykyisinä aikoina, minulla on taipumus tehdä niin. Mutta minä 
vetäydyn syrjään ja nielen ylpeyteni. Hengitän syvään. Ja rukoilen. Sanon: ”Jumala, anna anteeksi tuo 



ajatus.” Kyseessä on jatkuva itsekritiikki kristittynä. Aikaisemmin olisin lähtenyt väittelyyn mukaan ja kuka 
tietää, mitä olisi tapahtunut. Raamattu sanoo, verenhimoinen ja väkivaltainen mies ei elä edes puoleen 
väliin päivistään. Heidän elämänsä katkaistaan ennen aikojaan, jos he elävät väkivaltaisesti. Minä siis alistun 
Isälle. Minä alistun Hänen kuningaskunnalleen, Jumalan kuningaskunnalle, eikä kyse ole enää vastaiskusta. 
En enää taistele tulella tulta vastaan [fight fire with fire - Metallica]. Kumpi huutaa kovaäänisemmin; minä 
vai tuo toinen tyyppi. Käännä toinen poski. Sinä haluat paitani, ota myös takkini. Hyvä on. Haluat kävellä 
mailin. Kävellään kaksi. Hyvä on. Sitä on Jumalan kuningaskunta. Kyse ei ole vastaiskusta. Kyse ei ole 
taistelusta tulella tulta vastaan.  

-Mitä juuri kerroit, oli upeaa. Aamen. Kiitos. Me olemme yhtä mieltä siitä, että olemme eri mieltä 
muutamasta toisesta asiasta. Jatkakaa matkaanne rauhassa. Toivon, että Jumala johtaa teitä ja antaa teille 
yhä enemmän ymmärrystä. –Olen aina ollut kristitty. No, jatkakaa vain Jumalan etsimistä ja hän kyllä ohjaa 
sinut oikeaan suuntaan. Hyvä on. –Minä vain sanon, että… Raamattu sanoo, että Jumalan pelon avulla 
ihminen pääsee pakoon pahuutta. Se tarkoittaa sitä, kun alamme pelkäämään [kunnioittamaan] Jumalaa, 
me alamme samalla tutkimaan tekemisiämme. –En usko Jumalaan siksi, että pelkäisin häntä. Kysymys ei 
välttämättä ole pelosta, joka piilottautuu. Kysymys on kunnioittavasta pelosta. Se on kunnioittavaa pelkoa. 
Se ei ole piilottelevaa pelkoa – vielä. Mutta pahat ja syntiset, jos he eivät pelkää Jumalaa nyt, 
tuomiopäivänä he piilottautuvat. Silloin he todella kärsivät. –Jokainen ihminen on paha, tietyssä mielessä. 
Kyllä, mutta paha ihminen kääntyy Herran Jeesuksen Kristuksen suuntaan. Raamattu sanoo, pahat 
hyljätköön tapansa ja ei-vanhurskaat ajatuksensa.  Kääntykööt he Herran puoleen, joka antaa anteeksi 
yltäkylläisesti.  

Toisin sanoen,  pahat ihmiset voivat saada anteeksi, rouva. –Olen aika varma, että jokainen tietää tiettyyn 
rajaan asti nämä asiat. No, monet ihmiset tulevat kysymään meiltä näitä kysymyksiä ja he kiittävät meitä 
vaikka ajattelivat olevansa kristittyjä, he eivät kuitenkaan tienneet tiettyjä asioita. He eivät tienneet 
olevansa syntisiä [offensive to God] ja he kiittävät meitä siitä ja alkavat työskentelemään elämässään ja 
kiittävät meitä siitä, että julistimme sanaa heille. Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja 
kuuleminen Jumalan sanasta. Jos he eivät koskaan kuule saarnaamista, he eivät välttämättä koskaan tee 
täyskäännöstä. Jos he kuulevat vain sanoman: ”Jeesus rakastaa teitä.” Johannes 3:16, he jatkavat 
synneissään. Kunnes he kuulevat Jumalan sanan. Raamattu sanoo, teidän on tunnettava totuus ja totuus 
päästää teidät vapaaksi. Kuunnelkaa totuus. He voivat päästä vapaaksi aivan kuten minäkin pääsin vapaaksi. 
Koska jos en olisi kuullut tätä totuutta, minä olisin yhä synneissäni. Joten, tietäkää totuus ja totuus päästää 
teidät vapaaksi.  

Mikä totuus? Jumalan sanan totuus. 1. Korinttolaiskirje 6:9, 1. kirje Timoteukselle 1:10, Leviticus 18:22, 
Johanneksen ilmestys 21:8, galatalaiskirje 5. Raamattu kertoo meille, mitä synti on. Se antaa meille 
perusteellisen listan synneistä: juoruilu, panettelu, haureus, aviorikos, himo, murha, nujakointi, viha, 
ennustaminen. Ne kaikki on tällä listalla ja kuten sanoin, en ole laittanut viittauksia kirjoituksiin [kpl:jae], 
mutta voisin laittaa jokaisen synnin kohdalle viittauksen kirjoituksiin. Jos haluatte tietää, kerron, mistä ne 
löytyy Raamatusta. Hyvä on. Henkien manaaja, välittäjä, noituus, himo, ahneus, lgbtq [lesbian, gay, 
bisexual, transgender, questioning], varkaus, pornon katsominen. Jeesus sanoi, jos katsot naista himoiten, 
olet jo tehnyt aviorikoksen sydämessäsi. Se on syy siihen, miksi porno on niin pahasta. Koska teet jatkuvasti 
aviorikoksen. Ihan vain katsomalla pornoa.  

–Tuo menetelmäsi ei tuota kääntymystä. Meillä on jo paljon kääntyneitä college kampuksilta, joten tuo 
teoriasi ei ole voimassa. Et voi puhua Jumalan puolesta, ymmärrätkö. Sinä et tunne Jumalan mieltä ja sitä, 



miten Hän toimii. Joten, me emme voi olettaa, että tunnemme Jumalan tarkoituksen. Olet varmaan kuullut 
sen, että Jumala toimii mysteerien avulla ja on olemassa jopa sellainen laulu. En usko, että se löytyy 
kirjoituksista. Mutta se on sitä, miten Jumala toimii. Siemen kylvetään juuri parhaillaan. Emme näe välitöntä 
kääntymystä. Mutta kuukauden päästä, vuoden päästä, tämä siemen jonka olen kylvänyt hengen kautta, 
joku tulee ja kastelee sitä ja Jumala antaa kasvun. He voivat saada pelastuksensa eräänä päivänä. Ja minä 
toivon näkeväni monia näistä ihmisistä täällä eräänä päivänä taivaassa. Olettaen, että itse kestän loppuun 
asti. Minä en ole vielä pelastunut. Raamattu sanoo, työskennelkää pelastuaksenne pelolla ja vavistuksella. 
Niin sanoo Raamattu. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että me jatkuvasti kritisoimme itseämme ja 
tekemisiämme, päivittäin. Tarkkailemme, mitä katsomme. Tarkkailemme, mitä sanomme. Tarkkailen, 
kuinka kohtelen vaimoani. Tarkkailen, mitä sanon hänelle. Minun on kaduttava. Minun on pyydettävä 
anteeksi. Minun on pidettävä kanava avoinna itseni ja Herran välillä. En voi jumittua paikalleni. Minun on 
tuotettava Pyhän Hengen hedelmiä. Ne ovat kaikki merkkejä siitä, että olen kristitty. 

Hyvä on. Mutta monet teistä ajattelevat, että kristillisyys on sitä, että sanot: ”Minä uskon Jeesukseen.” Ja 
voin tehdä mitä haluan. Missä on olut? Missä on tequila? Joku, antakaa sätkä. Teidän on annettava 
uhrauksenne. Jeesus sanoi, kapea on tie, joka johtaa ikuiseen elämään ja vain  harvat sen löytävät. Leveä on 
tie, joka johtaa tuhoon ja monet kulkevat leveää tietä. Joten Jeesus sanoi, että on olemassa kapea tie, joka 
vie ikuiseen elämään ja vain harvat sen löytävät. Jatkakaa rauhassa. Meillä oli hyvä keskustelu? aikaisemmin 
ja pysytään siinä. Jumala sanoo, että hän antaa armonsa nöyrille, mutta vastustaa ylpeitä. Mitä enemmän 
sydämessäsi on ylpeyttä, sitä enemmän Jumala vastustaa sinua. Jos tulet Hänen eteensä murtuneena ja 
tunnustat hänelle syntisi ja vetoat hänen armoonsa, niin hän osoittaa sinulle suosionsa ja armonsa. Hän 
antaa sinulle apunsa tarpeen aikana. Se on sitä, mitä minä tarvitsen.  

Kun olin täynnä ylpeyttä, en halunnut Jumalan kertovan minulle, mitä pitäisi tehdä. Hyvä on. Mutta nyt, 
asetan ylpeyteni sivuun ja käännyn Herran suuntaan ja olen riippuvainen Hänestä koko ajan enemmän joka 
päivä. Minä tarvitsen Herraa, Jeesusta Kristusta, muokkaamaan minua ja muuttamaan minua, koska minä 
saatan nousta ylpeänä ajatellen, että olen parempi kuin toinen henkilö, mikä ei ole totta. Jos jotain, niin 
tarvitsen Jeesusta Kristusta yhä enemmän, koska kannan mukanani hänen sanaansa college kampuksilla. 
Raamattu sanoo, jolle paljon on annettu, häneltä paljon vaaditaan. Hyvä on. Ei ole jokapäiväinen asia olla 
saarnaaja. En ole täällä saarnaamassa jotain, mitä en itse harjoita. Hyvä on. Olisin muuten tekopyhä ja 
Jumalalla olisi täysi oikeus heittää minut helvetin tuleen. Hyvä on. Raamattu sanoo, että Jumala katkaisee 
tekopyhän kahteen osaan. Minulla oli tapana olla kädenlämpöinen kristitty. Minä leikin kirkkoa. 13 vuotta 
olin kädenlämpöinen kristitty.  

Kun Jumala herätti minut synneissäni, se oli pelottava asia. Se oli tuskallinen ja kauhistuttava asia. Hän 
näytti minulle haarniskani [?]. Olin tuhon oma ellen katuisi. Niinpä minä kaduin ja teen nyt parhaani 
vaeltaakseni vanhurskaudessa. Teemmekö virheitä joskus? Kyllä. Raamattu sanoo, että jos teemme syntiä, 
meillä on edustajamme Isän luona, Jeesus Kristus.  

 

  

 

 


