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Minun äitini käyttää HOUSUJA perheessämme - opetusta feministille Jumalan järjestyksestä

No niin, olemme täällä jakamassa teille hyviä uutisia. Jumala on rakkaus ja hän antoi meille 
ainoan poikansa. Se tapahtui noin 2000 vuotta sitten. Hän syntyi naisesta, neitseestä. Se oli 
ihmeellinen syntymä itse asiassa. Hänellä ei ollut maallista isää, koska Pyhä Henki, joka on 
Jumala, tuli Marian päälle. Ja hän sai lapsen. Joten hän syntyi ja häntä alettiin kutsumaan 
Jeesukseksi. Ja hän pelastaa omansa synneiltään. Kun hän kasvoi vanhemmaksi, hänen 
olemuksensa vahvistui viisaudessa ja tiedossa. Hän ymmärsi Jumalan sanan. Ja velvollisuuden 
sekä oman tehtävänsä, miksi hän oli täällä maapallolla.

Ja se oli Jumalan kuningaskunnan julistaminen. Ja Jumalan kuningaskuntaa saarnaamalla, sen 
asian sisällä, sanomme sitä parannuksen tekemiseksi / katumiseksi. Parannuksen tekeminen on 
oman mielen muuttamista. Se tarkoittaa, jos olet homoseksuaali, ymmärrät, että Jumala on 
kieltänyt sen. Se on iljettävä elämän tyyli. Ja sinä teet parannuksen siitä. Sinä lopetat 
harjoittamasta homoseksuaalisuuden syntiä. Pyydät Jumalalta anteeksi. Jos olet lesbo, sinä 
lopetat osallistumasta suhteisiin saman sukupuolen kanssa. Pyydät Jumalalta anteeksi. Ja Jumala 
osoittaa sinun tiellesi miehen, joka ottaa sinut avioliittoon. Hän tekee sinut raskaaksi ja antaa 
sinulle lapsen. 

Mutta nyt kun Jumala on minut uudistanut ja olen kääntänyt selkäni pahoille tavoilleni, ja 
ymmärrän totuuden, en ole enää tällä listalla. Kun jokin näistä synneistä houkuttelee minua, 
minun pitää mukautua Jumalaan. Jos minä lankean, Raamattu sanoo, jos tunnustan syntini, Hän 
on uskollinen ja oikeudenmukainen antamaan anteeksi kaikki syntini ja puhdistaa minut kaikesta
jumalattomuudesta. No, me emme tavanomaisesti vaella synnissä. Kuten sinä, sinä teet 
suunnitelmia synneillesi. Kun tulet kotiin eikä siellä ole paikalla ketään, sinä menet sinne 
suosimallesi pornograafiselle sivulle ja teet [mitä?]. Sinä käännät sälekaihtimet ja varmistat, ettei
kukaan ole näkemässä. Ja sinä osallistut itsesi väärinkäyttöön. 

Havaitsetko, että olet itse asiassa suunnitellut etukäteen syntisi. Odotat, että pääset tekemään 
syntiä. Todellinen kristitty ei odota, että pääsee tekemään syntiä. Hän odottaa, että pääsee 
tekemään Jumalan tahdon. Kun minä vielä olin syntinen, tuli maanantai ja minä odotin 
perjantaita, jotta pääsen tekemään syntiä. Se on syntinen, joka tekee suunnitelmia ja pitää 
kalenteria siitä, milloin pääsee tekemään syntiä. Synti, joka on Jumalan luonnetta vastaan. Minä 
haen tuon tytön ja vien hänet elokuviin. Minä aion polttaa marihuanaa ja minä aion juopotella. 
Te teette silloin etukäteissuunnitelmia synneillenne. 

David, joka oli Jumalan sydämen mukainen mies. Hän sanoi, Herra, auta minua pysymään erossa
röyhkeistä [?] synneistä ja älä anna niille valtaa minussa. Silloin minä olen viaton enkä ole 
osallistunut suureen vääryyteen. Joten, jopa David, joutui tarkkailemaan, ettei joutuisi osalliseksi
suunnittelemaansa ja ajattelemaansa syntiin. Se tarkoittaa sitä, että teet suunnitelmia sille. Se 
tarkoittaa päivämäärän piirtämistä kalenteriin. Sitä sinä odotat. Sitä tarkkailet. Se on etukäteen 
ajateltu ja suunniteltu synti. Jos jatkat sitä rataa, Raamattu sanoo, sinut annetaan luopiomielesi 
valtaan. Silloin omatuntosi alkaa olla heikentynyt. Etkä enää silloin ole vakuuttunut Jumalasta. 
Hän antaa sinut syntiesi valtaan. Kuolet syntisenä.

Samaa aikaan sanot, Jeesus rakastaa minua ja tiedän sen, koska Raamattu sanoo niin. Sinä kuolet
syntisenä. Koska et ole koskaan ottanut syntejäsi hallintaan. Et ole koskaan vallannut syntistä 
olotilaasi. Raamattu sanoo, pystyn tekemään kaikkia asiat Kristuksen kautta, joka vahvistaa 
minua. Puhumme paljon oppilaille, jotka sanovat: "Saarnaaja, me olemme kaikki syntisiä ja me 
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kaikki jatkamme synnissä." Ei. Siksi Jeesus Kristus tuli, jotta pääsemme vapaaksi synneistämme 
ja muutumme pyhimyksiksi. Kaikki Uuden Testamentin epistolat, Paavali kirjoitti ne, 
pyhimyksille Efesoksessa, pyhimyksille Galatiassa, pyhimyksille Korintissa jne. 

Hän ei koskaan sanonut niin pienelle sydänsärkyiselle syntiselle. Kirkon syntisille, jotka eivät 
koskaan ottaneet syntejään hallintaansa. Heitä käy sääliksi. Se on vahvistamista. -Anteeksi, sir. 
-Ajattelen, että olet syntinen. En halua olla samaa mieltä kanssasi. Anna hieman tilaa. En ole 
täällä vahingoittamassa ketään. -Sinä sanoit, että sinulla on lupa. -Sinä et ole hankkinut lupaa 
minulta. Minun lupa tulee Jumalalta. Hänen lakinsa päihittää ihmisen lait. -Sinä olet 
epäkunnioittava. Raamattu sanoo, että minun pitää mieluummin olla kuuliainen Jumalalle kuin 
ihmisille. Okei. Joten tämä, Raamattu, menee yli kaiken maallisen ja ihmisten asettamien lakien 
yli. Okei.

Niin kauan kun tämä on julkinen kampus eikä yksityinen alue, meillä on puheoikeus. Se on 
perustuslain ensimmäinen pykälä. Jonka puolesta monet meidän esi-isämme kuolivat, kun he 
taistelivat tämän maan vapauksien puolesta. Ja sinä yrität viedä minun oikeuteni puhumiseen, 
joten sinun on mentävä kommunistiseen Kiinaan. Siellä sinä olet oikeassa paikassa. Tämä on 
vapaiden [ihmisten] maa ja rohkeiden koti. Okei. Tuolla on Jehovan todistajia, jotka kertovat, 
että Jeesus Kristus on arkkienkeli Mikael. Se on valhe helvetin kuopasta. Mutta sinä et yritä 
karkottaa heitä, koska sinä hyväksyt heidän myrkkynsä. Jotta he voivat myrkyttää muitakin. 
Mutta minä olen täällä kertomassa teille totuuden pelotta ja ilman kompromisseja. Koska tiedän, 
että aikaa on vähän. 

Meidän aikamme täällä maassa on lyhyt ja monet menevät suoraan helvetin tuleen, koska he 
eivät halua kuunnella totuutta. Jeesus sanoi, että sinä tulet tuntemaan totuuden ja totuus päästää 
sinut vapaaksi. Sinun pitää olla entinen, entinen, avionrikkoja, entinen väkivaltapelejä pelaava. 
Näettekö, ei kukaan todellinen kristitty pelaa GTA:ta. Ei todellinen kristitty pelaa XBOX:lla ja 
tapa satunnaisesti ihmisiä ja ammu ihmisiä päähän ja mene sitten sunnuntaina kirkkoon. Ja 
nostaa kätensä ylistääkseen ja laulaakseen virsiä. Siinä on ristiriita. 

Jumala sanoo, että hän vihaa viattoman veren tahraamia käsiä. Ja meidän pitää suojella itseämme
verisiltä sisälmyksiltä ja väkivallalta sanoo Raamattu. Raamattu sanoo, väkivaltainen mies ei elä 
edes puoleen väliin päivistään. Meidän on oltava entisiä äänekkäitä naisia. Raamattu sanoo 1. 
Samuel, kapina on kuin noituuden syntiä. Ja uppiniskaisuus on kuin epäjumalanpalveluksen 
vääryyttä. Joten, kun meillä on äänekäs nainen, kuten tuo tuossa. Jos hän on hyökkäävä ja 
käyttäytyy naiselle ei luonteenomaisesti, Jumala inhoaa sellaista. Koska Uudessa Testamentissa 
1.Piet.3 sanotaan, Jumala antaa suosionsa naiselle, joka on nöyrä ja hyväntahtoinen hengessä. 
Hänellä on hiljainen henki. Sellaisella on Jumalan silmissä suuri arvo. 1.Piet.3.

-Rakasta naapuriasi. Aamen. Rakasta naapuriasi kertomalla heille totuus. Et sinäkään halua 
naapurisi talon palavan tulipalossa, kun itse istut vieressä syömässä pitsaa. Tai popcornia ja 
katsot heidän taloaan liekeissä. Sinä potkaiset oven auki ja tarkistat, onko sisällä ketään hätää 
kärsimässä siinä tulessa. Vastaavasti todellinen kristitty saarnaaja tulee college-kampuksille ja 
kertoo heille totuuden, etteivät he kärsi ikuista Jumalan vihaa. En halua teidän joutuvan 
helvettiin. En halua teidän kokevan sitä puolta Jumalasta. Mutta surullista kyllä, monelle teistä 
on kerrottu Jumalan yhdestä puolesta, joka on love, love, love. Mutta kysymys on myös pyhän 
Jumalan vakavuudesta. Mikä tarkoittaa arviointia, vihaa ja tuomiota. 

Minä en voi tuomita yhtäkään teistä, mutta minä voin tehdä vanhurskaan arvion. Ja minä kerron 
teille, jos elät ja harjoitat suhteita samaan sukupuoleen, juopottelet ja poltat pilveä, jos katsot 
pornoa, ja jos kuolet siinä tilanteessa, sinä menet suoraan paholaisen helvettiin. Mies. Nainen. 
Koska todellisuudessa sinä halveksut Jumalan sanaa. Sinä hylkäät sen. Sinä heität sen 
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takapenkille ja valitset elää elämäsi aivan kuten haluat itse elää. Ja sinä et ymmärrä, miksi 
Jumala tuhosi Sodoman ja Gomorran. Ajatteletko, että Jumala sanoi vain, että valitsen Sodoman 
ja Gomorran, jonne lähetän tulta ja tulikiveä. Ei, vaan Raamattu sanoo, he olivat täynnä ylpeyttä.
Ja siellä oli moraalitonta seksuaalista käyttäytymistä, suhteita saman sukupuolen kanssa, eläimiin
sekaantumista, lasten ahdistelua. 

No, sinä sanot, saarnaaja, Jumala rakastaa jokaista. Hän rakastaa homoseksuaalia. Kyllä, hän 
rakastaa tarpeeksi, että lähettää saarnaajan kertomaan heille totuuden. Niin, että he voivat 
uudistaa tapansa ennen kuin se on jo liian myöhäistä. Ja heidän täytyy kärsiä Jumalan vihasta. 
Hän lähetti kaksi enkeliä Sodomaan ja Gomorraan varmistamaan, ettei sinne jäänyt ketään 
vanhurskasta. Näettekö, kyseessä on rakastava, pyhä Jumala. Ja hän veti Lootin ja hänen 
perheensä sieltä pois. Ja samaan aikaan ne syntiset halusivat seksiä Jumalan enkeleiden kanssa. 
"Anna heidän meille, me haluamme heidät itsellemme." Sairasta. Ja se on sitä, mitä näemme 
näissä Pride -juhlissa. Ylpeyttä. 

Se ei ole mitään muuta kuin sairasta, sairasta, huonomaineista, iljettävää, irstailua. Mutta te 
tuette Pride -juhlia. Te tuette me-too -liikettä. Te tuette kapinallista käyttäytymistä. Teillä ei ole 
tukirankaa. Teillä ei ole selkärankaa. Olette kuin meduusa. Te vain poltatte itsenne aikaiseen 
hautaan. Ettekö ymmärrä, että aineosat savun sisällä, tupakassa, rotanmyrkkyä, 
desinfektioainetta, tervaa, häkää. Miksi te haluatte tehdä sellaista itsellenne? Miksi haluatte tehdä
itsemurhan? Miksi haluatte murhata itsenne? Raamattu sanoo, älä murhaa.

Niin, sir? -Voitko laittaa vahvistinta pienemmälle? Laitan pienemmälle. Mistä on kysymys? 
-Meille on tullut noin viisi valitusta, että olet liian äänekäs. Okei. -Joten, tuota et voi käyttää. 
Minulla on oikeus puhua vapaasti. -Ehdottomasti. -Ehdottomasti. Joten emme ole rikkoneet 
mitään lakeja. -Kyllä te olette. Tuo subjektiivista. He eivät pidä viestistämme. -Ei ole kysymys 
siitä. -He sanovat, että se on liian äänekästä. Kuka on "he"? -Ihmiset, jotka ovat soittaneet, sir. 
Okei, he ovat niitä, jotka ovat eri mieltä viestimme kanssa. -En sano, että he ovat eri mieltä 
viestinne kanssa. -He eivät sano, että he ovat eri mieltä viestinne kanssa. -He sanovat, että se on 
äänekästä ja häiritsevää. Äänekästä ja häiritsevää? Sinä kuulit sitä. -Kyllä. Se ei ole äänekästä. Se
ei ole äänekästä. Näetkö, miten pieni tämä vahvistin on ystäväni? Näetkö, miten pieni tämä on? 
Tämä ei ole megafoni [bullhorn]. Tämä ei ole laitonta toimintaa, okei. Jos haluat soittaa poliisit, 
tee niin. Mutta kerron sinulle yhden asian, meillä on oikeus puhua vapaasti perustuslain 
ensimmäisen pykälän mukaan. -Tiedän. Jos haluat minun lopettavan katusaarnaamisen, käy 
katsomassa kommunistista Kiinaa. Et näe katusaarnaajia siellä. -Jos et ymmärrä. Tämä ei ole 
naurun asia, sir. -En minä naura. Me olemme täällä julistamassa Jumalan sanaa, mikä menee 
kaiken sen ohi, mitä sinulla on sanottavana. Okei, jos haluat, että lähdemme kampukselta, me 
lähdemme. Mutta sinä halveksit silloin lakia.

Jos minä olen häiritsevä, menkää luokkaanne. Teidän ei tarvitse kuunnella tätä viestiä, mutta 
minulla on perustuslain antama oikeus ja mikä vielä tärkeämpää, Jumalan antama oikeus, kertoa 
teille totuus. -Jumala rakastaa kaikkia. Niin tekeekin, mutta siinä rakkaudessa... Odota hetki. 
Näettekö, en saa suunvuoroa. En saa vastata sinulle. Sinä estät minua puhumasta. Miksi sinä 
estät minua puhumasta? Voinko vastata? En sanonut, että hän rakastaa ihmisiä rajoituksetta [in 
no matter what]. Sanoin, että hänen rakkauteensa sisältyy totuus ja katumus. Juuri siksi Maria 
Magdaleena tuli hänen luokseen eikä hän enää ollut prostituoitu sen jälkeen. Hän karkotti ne 
seitsemän pahaa henkeä ja nainen muutti tapansa ja oli selibaatissa. Okei.

Entä päivällispöydässä? Kun Jeesus istui siellä syntisten kanssa, ei heillä ei ollut vain iloista ja 
hauskaa aikaa. Siellä keskusteltiin ja siellä julistettiin parannuksen tekoa. Miksi sinä kiroilet 
minulle? Ai siksikö, että sanon, että Jumala ei rakasta jokaista heidän synnillisessä olotilassaan. 
[Yleisöstä kiroillaan, koska kuulivat totuuden julistusta.] Minäkin olin tällä listalla, madam. 
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Mutta minä uudistin tapani Kristukseen. Mitä tapahtuu? En ymmärrä? Niin, sir? -Voinko ottaa 
kuvan. Jos haluat ottaa kuvan, ota kuva. Mutta onko vielä lisää kysymyksiä aiheeseen liittyen? 

-Miksi äänekkäät naiset? -Minä olen todella utelias tässä asiassa? Raamattu sanoo 1.Sam., että 
kapina on kuin noituuden syntiä. Uppiniskaisuus on kuin epäjumalanpalveluksen vääryyttä. 
Odota hetki, vastaan hänelle. Joten, jos olet äänekäs ja riitaisa nainen, Jumala todellisuudessa 
inhoaa sellaista. Koska 1.Piet. Jumala sanoo, että hän rakastaa naista, jolla on nöyrä ja hiljainen 
henki. Hän kysyi kysymyksen, minä vain vastaan. -Hail Satan! Joten, jos olet äänekäs nainen, 
vastustat Jumalaa. Siellä, missä on hiljainen ja nöyrä nainen, vaimosi on silloin oikealla polulla. 
Aivan kuten oma vaimoni. 

Vahvistin ei ole päällä. Koska miesten luonteeseen kuuluu olla äänekkäitä. Me emme ole 
naismaisia. Jumala sanoo, että naismaiset miehet menevät helvettiin, 1.kor.6. Joten, jos mies on 
naismainen, hän ei käyttäydy silloin maskuliinisen luonteensa mukaisesti. Se on Jumalan 
antama, sellainen menee suoraan helvettiin. 1.kor.6:9, koska sinä olet syntinen. Minä olin aivan 
samanlainen. Se on oman luonteesi vastustamista. -Synti kuuluu ihmisen luonteeseen. Tiedän. 
Kristittynä oleminen, kristittynä oleminen on oman luonteensa vastustamista. [Yleisöstä 
vastustetaan julistusta.] Sinulla on oikeus kävellä pois.

Mutta islamissa he räjäyttävät pääsi irti, jos et noudata Sharia-lakia. Okei. Raamattu 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. Ja tuommoisia 
te olitte, jotkut teistä;" KJV [King James -versio]. 

Raamattu sanoo myös 1.kor.11, eikö jo luonto opeta, että miehelle pitkät hiukset on häpeäksi. 
Minä vaellan vanhurskaudessa, mies. Kun Kristus on minussa, minä olen täydellinen. Odota, 
anna kun kerron sinulle viestin. Annan sinulle viestin. Raamattu sanoo, kun vaellamme hengessä,
emme täytä lihan himoa. Niin kauan kun pysyn Kristuksessa, minä en tee syntiä. Mutta kun tulen
ulos Kristuksesta, lihaani, löydän itseni pahasta tilanteesta. Raamattu sanoo, olkaa täydellisiä 
kuten Isänne taivaassa on täydellinen. Se on jatkuvaa ponnistelua. Se on jatkuvaa kamppailua 
Jumalan edessä, jotta pysymme täydellisinä.

Kun teemme syntiä, me emme lakaise sitä maton alle. Vaan me pyydämme Jumalalta anteeksi. 
-Eivätkö monet käy kirkossa? Monet heistä käy kirkossa vain ilmapiirin takia. Kun kyse on 
suhteesta. Kysymys on suhteesta Jumalan ja sinun välillä. Kun olit lapsi, saatoit vastustaa 
vanhempiasi. Olet saattanut ajaa punaisia päin, joten, olet Jumalan tuomion alainen. Ainoa tapa 
puhdistaa tuomio on Jeesuksen Kristuksen uhraus, jonka hän on jo maksanut. Mutta meidän on 
vain vaellettava tuossa uhrauksessa ja pysyä siinä, tunnustaa se. Kuten minä tunnustan teille, että
Jeesus Kristus voi teidät pelastaa. Hän pelasti minut. 

-Sir, minulla on kysymys. Niin, sir? -Eikö normaali kultainen sääntö kuuluu, kohtele toisia kuten 
haluaisit itseäsi kohdeltavan? Kyllä, se on kirjoituksissa. Se on kirjoituksissa, eräs jae siellä. Tee 
toisille sitä, mitä haluat heidän tekevän sinulle. -Jos se on totta, sanotaan, jos roolit käännettäisiin
ylösalaisin [puheesta ei saa selvää]. Ei, minä haluaisin heidän. Jos elämme Amerikassa, minä 
ymmärrän tämän maan oikeudet. Ja ymmärrän oikeuden ilmaista itseään puhumalla. Minä 
sallisin heidän ilmaista itseään puhumalla. 

Mutta mietitään asia toiselta kantilta. Kun minä olin teidän saappaissanne ja kuulin tällaisen 
saarnaajan puhuvan, tuntuiko minusta siltä, että hän oli aggressiivinen. Ei. Koska minä tiesin, 
henkilökohtaisesti, että minä tarvitsin sellaista julistusta. Koska minä todella olin synnissä. Ja 
minä tarvitsin henkilön, joka tuo sen kovan rakkauden ja vetää minut ulos sieltä. Joten, Raamattu
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antaa meille kaksi vaihtoehtoa: pehmeämpi lähestymistapa ja kovempi lähestymistapa. Mutta on 
siis kaksi menetelmää.

Tämä [minun tapani julistaa] ei ole kaikkia varten. Tämä on niitä varten, jotka todella 
kamppailevat ahdistuksessa, masennuksessa, synnissä, pornografiassa, ja sen kaltaisissa asioissa. 
Tämän tyylinen julistus vetää heidät ulos tulesta. Okei. Joten, onko tämä kaikkia varten. Ei. 
Mutta tämä on jotain henkilöä varten, joka todella tarvitsee pelastajaa. Ja minä tarvitsin 
pelastajaa ja tiedän, että monet teistäkin tarvitsevat. Joten, tämä on sitä, miten me palvelemme. 
Me sovellamme julistusta ympäristön mukaan. Ja tämä on julkinen ympäristö, missä on paljon 
syntiä. 

Tämä ei ole kristillinen yksityiskoulu. Okei. Tämä on todellisuudessa julkinen paikka, missä 
ihmiset osallistuvat homoseksuaalisiin suhteisiin, suhteisiin saman sukupuolen kanssa. -Eikö 
niitä ole yksityiskouluissakin? Yksityisissä kouluissa, ehkäpä. Olet oikeassa, tuo on hyvä 
näkökulma. Se on hyvä huomautus, sitä tapahtuu todennäköisesti myös yksityisissä kouluissa. 
Siellä myös. Joten käsissämme on ongelma. Menemmekö virran mukana vai uimmeko 
vastavirtaan? 

Jos vain mukaudut siihen, etkä vastusta sitä millään tavalla, tuhoudut syntisen kanssa. Koska 
sinun on rakastettava sitä, mitä Jumala rakastaa ja vihattava sitä, mitä Jumala vihaa. Se ei 
tarkoita: "Minä vihaan sinua homoseksuaali." Ei, vaan: "Tiedätkö, että Raamattu sanoo näin..." 
Jos he eivät ole kanssasi samaa mieltä, anna heidän mennä menojaan. Olet siinä vaiheessa jo 
tehnyt oman työsi. Sinun kätesi on puhtaat. Sinun kätesi on puhtaat. Käsissäsi ei ole verta. 

Mutta jos tiedät, mikä on oikein ja väärin ja annat heidän tehdä sitä. Ja Pyhä Henki sanoo sinulle:
"Näytä heille Jeesuksen totuus." Ja sinä ajattelet, että he ajattelevat, että minä vihaan heitä. 
Silloin sinä todellisuudessa mitätöit Jumalan hengen, mikä voi olla haitallisempaa sinulle 
tuomiopäivänä, koska olet kirjaimellisesti niskuroinut Jumalan ääntä vastaan ja Hänen 
kehotustaan vastaan. Joten, halusinko tulla tänne kampukselle? Osittain en halunnut. Mutta 
tiedänkö, että minun piti tulla. Kyllä. Koska kyse ei ole minun tahdostani vaan siitä, että Jumalan
tahto tapahtuu. 

Se on sitä, mitä Jeesus sanoi. Okei. 1.Piet.3, Uusi Testamentti, annan teille kirjoituksen. Okei. 
-Luulisi, että osaisit sen ulkomuistista jo tähän mennessä. Ei minulla ole tietokoneaivoja. Olen 
polttanut paljon marihuanaa aikoinaan. Mutta minä tein parannuksen. Okei. Joten 1.Piet.3, jae 4 
sanoo: "vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen 
katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis." Jumala puhuu siinä naisesta. Raamattu 
sanoo. Odota hetki. Raamattu sanoo Vanhassa Testamentissa, 1.Sam., että kapina on kuin 
noituuden syntiä ja uppiniskaisuus kuin epäjumalanpalveluksen vääryyttä. 

Joten, kun naisella ei ole nöyrää ja hiljaista henkeä, vaan sen sijaan hän on äänekäs, riitaisa ja 
kapinoiva, se kertoo meille, ettei hän ole Jumalan silmissä kallisarvoinen. Jumala inhoaa 
sellaista. -Minä puhun nyt poikaystävälleni ja hän kuuntelee. Oikein, mutta sinä et ole todella 
äänekäs ja riitaisa nyt vaan olet hyvin pehmeä ja hillitty. Se on hienoa. Mutta nainen, joka tulee 
esiin äänekkäästi ja rajoituksetta, eikä hänellä ole hienovaraisuutta, kyseessä on äänekäs nainen 
ja kapinallinen nainen. Nainen, joka käyttää housuja perheessä, hän on kapinallinen nainen. -Vai 
niin.

Raamattu sanoo, Jumala Kristuksessa, Kristus miehessä, mies naisessa ja nainen lapsissa. Se on 
selkäranka, sir. Se on Hänen käskynsä. Jos nainen on miehensä yläpuolella, siinä on 
epämuodostunut selkäranka. -Kenenkään ei pitäisi mielestäni olla toisen yläpuolella. Odota, kun 
sanot noin, sinä yrität voittaa Jumalan. Sinä sanoit, että hengellisissä asioissa ei todellisuudessa 
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pitäisi olla järjestystä. Minä en edes halua yrittää sanoa tuollaisia asioita. Mukaudu vaan. 
Mukaudu siihen, mitä Jumala on sanonut. Me emme voi muuttaa sitä, mitä Jumala on sanonut. 
Se on jo Raamatussa. Meidät tullaan tuomitsemaan sen mukaan. Se on sinun mielipiteesi.

[Keskustelua yleisössä] Oikein. Oikein. Ja sinä tunnet sen laista. Jeesus Kristus sanoi, jos joku 
ottaa yhdenkin sanan pois tästä [lain]kirjasta, Jumala ottaa hänen nimensä pois elämän kirjasta. 
Jos joku lisää jotain tähän kirjaan, Jumala antaa hänet vitsauksille, jotka on kirjoitettu elämän 
kirjaan. Raamatussa on varoitus, ettei meidän pitäisi peukaloida tai muuttaa sitä. Nyt, voiko 
meillä olla eri käännöksiä hepreasta, kreikasta ja arameasta? Totta kai. Koska minä en puhu 
hepreaa tai kreikkaa. Minä puhun englantia ja luen sen vuoksi King James -Raamattua. 

Mutta, kun kirjaimellisesti otamme pois kokonaisia sanoja, ja teemme uusia variantteja kuten 
NIV, ESV, Queen James -versio, okei. Okei. Odota hetki. Kun otamme pois kokonaisia sanoja 
kirjoituksista, me teemme vääryyttä ja olemme syyllisiä Jumalan sanan muunteluun. Enkä minä 
halua olla osallisena sellaisessa. Sinä sanot, mitä jos se on saastunut? Sinulla on valinnan 
mahdollisuus, joko uskot siihen tai et. Minä valitsen, uskon siihen. Mutta vaikka tekisit niin ja 
ajattelet, että se sisältää virheitä, mikä on ydinsanoma? Mikä on Raamatun ydinsanoma? 
Raamatun ydinsanoma on, että Jumala loi taivaan ja maan. Ihminen on turmeltunut synnin takia 
ja Jumala lähetti palautuksen ja lunastuksen poikansa Jeesuksen Kristuksen muodossa. Ja 
jokainen häneen uskova, ei menehdy vaan saa ikuisen elämän. Se on ydinsanoma. 

No, jos haluat sanoa, että tuo ja tuo kohta on peukaloitu, okei, mutta ydinsanoma pysyy samana. 
[Keskustelua yleisössä.] Kyllä. Aivan niin. Raamattu sanoo, että jollakin on myötätuntoa kun 
toinen pelastaa pelon avulla, vetäen heidät pois tulesta. Se yksi henkilö, josta puhuit, joka 
tarvitsee myötätuntoisen lähestymistavan, se on sinun palvelutyösi. Mutta ihmiselle, joka on. 
Odota hetki. Mutta henkilölle, joka on saanut ehkäpä erilaisen kasvatuksen, tapa, jolla Jumala 
käyttää minua on tapa, jolla hän käyttää minua. Ja tapa, jolla hän käyttää sinua, on tapa, jolla hän
käyttää sinua. Mutta Raamattu sanoo, ettei käsi voi sanoa, en tarvitse jalkaa. Koska me kaikki 
kuulumme Kristuksen ruumiiseen. 

-Eikö tällä julistamisellasi ole alentava vaikutus, eikö se työnnä ihmisiä pois sanomasta? Se 
tarkoittaisi Jumalan hylkäämistä. Koska, tiedän, että tästä palvelutyöstä on tuloksena paljon 
hyvää hedelmää. Moni ihminen on kastettu, pelastunut, tullut katumukseen, tehnyt parannuksen, 
tullut ulos masturbaatiosta, tullut ulos pornografiasta, lopettanut huumeen polttamisen, tullut ulos
homoseksuaalisuudesta, joten, tämän kaltainen saarnaaminen tuottaa paljon hyvää hedelmää. 

Loukkaako tämä jotain ihmistä? Kyllä. Mutta onko se minun vikani? No, minä katson 
Jeesukseeni ja hän loukkasi monia ihmisiä. Oliko se hänen vikansa? Ei, kysymys on viestistä. He
loukkaantuvat viestistä. Älkää tappako sanansaattajaa. Minä julistan vain Isän viestiä. Minä teen 
Isän sanan ja Jumalan työn. Okei. Jos et ole samaa mieltä asiasta, jatka omalla tielläsi. Mutta 
sinun on tehtävä tili, sanoo Raamattu. [Kommentteja yleisöstä.] Tuo on hyvä huomautus. 
Herättääkö tämä kysymyksiä? En ole täällä sitä varten. Olen täällä istuttamassa siemeniä.

Ja tiedän, että tuolla jossain voi olla yksilö, joka oli ensimmäisenä kuuntelemassa, kun tänään 
saavuin tänne. Ja se oli, minun näkökulmastani, tarpeeksi, olen tehnyt oman työni tänään. 
Odottakaa. Koska Raamattu sanoo, Jeesus jätti ne 99 lammasta ja hän meni sen yhden eksyneen 
lampaan perään, joka kokee Jumalan kosketuksen ja jonka Jumala ottaa suojelukseensa. Ja joka 
kokee tämän [työn] vaikutuksen ikuisesti. Ja minä kiitän Jumalaa siitä! Sitten kun lähdemme 
tältä kampukselta, vaimoni ja minä, me kiitämme Jumalaa siitä, mitä täällä tänään on tapahtunut. 
Vaikka olemme kärsineet hieman täällä, tiedämme, ettei Jumalan sana palaa tyhjänä. Okei, 
ystäväni.
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-Kärsinyt? No, kärsinyt, tuo on hyvä näkökulma. Onko kyseessä kärsimys? Minua ärsytettiin 
hieman ja pudotin kamerani enkä tiedä, toimiiko se tällä hetkellä. Minua on syytetty väärin 
perustein, että vihaan ihmisiä. Tarkoitan. Se on eräänlainen kärsimyksen muoto. Jos vihaisin 
ihmisiä, minä en edes olisi täällä, mies. -Voinko kysyä jotain kyltistäsi? Kyllä. -Siinä sanotaan 
(wordly minded) maallisesti ajattelevat? Kyllä, he ovat ihmisiä, joilla ei ole halukkuutta 
hengellisiin asioihin elämässään. 

Koska me elämme hengellisessä tasossa, tiesimme sitä tai emme. Kun ihmiset sanovat, että tuo 
on vain taikauskoa, tarvitsen konkreettisia todisteita, tavallaan: "En usko siihen, jos en näe sitä 
ensin." Uskon vain tieteellisiin todisteisiin, missä on kysymys maailmallisesta mielentilasta 
(wordly mindset). Kun luonto kertoo meille, että olemassaolon takana on hengellinen totuus. 
-Mikä on urheiluintoilija? Meillä on sisäsyntyinen ymmärrys, että luomakunnan takana on 
olemassa Luoja. Tarkoitan, kun näemme luonnon monimuotoisuuden, emme sano, että se on 
tapahtunut sattumanvaraisesti. [Kaiken takana on yliluonnollinen, hengellinen, älykkyys ja 
viisaus. Ja henki on suurempi kuin materia.] Aamen.

Hyvä on. Minä tulen paikasta, missä on neljä vuodenaikaa - Pohjois-Californiasta. Mutta jopa te 
saatte sateen, jotta kasvit ja puut saavat kastelunsa. Se on yhä Jumalan siunausta. Se on Jumalan 
luonne. Asiat kuolevat ja ne tulevat takaisin eloon. Te tiedätte, talvi tuo kuoleman. Mutta hänellä 
oli kysymys, hän, jolla on lakki päässään. -Urheiluintoilija? Urheiluintoilija. Urheiluintoilija on 
täysin mukana. Sellainen henkilö on liian täynnä urheilua. Jopa pisteeseen asti, että se voidaan 
lukea epäjumalanpalvelukseksi. Minä olin sellainen. Kysymys oli vain urheilusta ja urheilusta ja 
urheilusta. Eikä lainkaan Jumalasta eikä mitään rukoilusta eikä mitään Raamatusta. 

Eikä ollut yhteenkuuluvuutta, koska jopa sunnuntaisin katsoin Super Bowlia ja katsoin 
jalkapalloa sunnuntaisin ja sivuutin yhteenkuuluvuuden kirkossa ja kaiken sen. Joten, kysymys 
on omasta arviostasi synnistäsi ja vain sinä ja Jumala tietää, oletko urheiluintoilija. En voi 
arvioida sitä, katsomalla sinua ulkopuolelta. Mutta vain sinä tiedät, oletko täysin uppoutunut 
urheiluun, tilastoihin, juostuihin jaardeihin (rushing yards), omaan joukkueeseesi, sinun 
joukkueesi, sinun joukkueesi, pelit, pudotuspelit. Ymmärrätkö, se menee liiallisuuksiin. Pidän 
itse urheilusta ja urheilen itse, mutta pitää olla tasapaino. Eikä vain tasapaino vaan Jumalan 
asioiden on saatava etusija.

On ihan ok katsoa hieman pelejä ja rentoutua hieman. Mutta sen ei pitäisi antaa hallita meitä 
kuten jotkut ihmiset antavat urheilun hallita elämäänsä. Ehkä tunnet sellaisen henkilön. He 
kirjaimellisesti taistelevat joukkueensa puolesta. He lyövät sinua, koska olet vastustanut heidän 
joukkuettaan. He humaltuvat ja ovat väkivaltaisia. Me puhumme urheiluintoilijasta. -Entäpä 
riippuvuudet ylipäätään? Riippuvuudet yleensä, se voi olla jokin muu kuin urheilu. Se voi olla 
Louis Vuitton. Se voi olla Dolce & Cabana. Se voi olla GTA [Grand Theft Auto]. Se voi olla 
XBox360. -Miksi en voi nauttia siitä, mistä haluan nauttia? Sinä voit. Mutta Raamattu sanoo, 
olkaa maltillisia kaikissa asioissa. 

Antakaa maltillisuutenne tulla näkyviin kaikille ihmisille, jotta Herralla on valta. Kysymys on 
liiallisesta maailmallisten asioiden kuluttamisesta, joista tulee paheitamme. Okei, meidän ei 
pitäisi olla liian tiukasti kiinni missään, tässä maailmassa. Jeesus sanoi, emme ole hänen 
opetuslastensa arvoisia, jos emme ota ristiämme ja seuraa häntä. Joten, meidän tulisi rakastaa 
vaimojamme ja puolisoitamme, mutta ymmärtää, että rakkautemme Jumalaan tulisi mennä 
kaiken sen edelle. Jos todella rakastat Jumalaa, hän saa vaimosi rakastamaan sinua. Silloin hän 
[vaimo] tukee sinua, hän kunnioittaa sinua ja mukautuu sinuun. 

-Mukautuu? Se on jumalallista mukautumista. Se tarkoittaa, koska Jumala teki sinusta [miehestä]
geneettisesti vaimonsa sateenvarjon. Suojelemaan häntä. Antamaan elannon, tietyssä mielessä. 
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-Minä pystyn kyllä elättämään itseni. Se on totta. Mutta hänellä [miehellä] on valta, tietyssä 
mielessä, Jumalan selkärangassa. Puhuimme siitä aikaisemmin. Se on: Jumala Kristuksessa, 
Kristus miehessä, mies naisessa, nainen lapsissa. Se ei tarkoita väärinkäyttöä. Se osoittaa meille 
asioiden järjestyksen taivaan näkökulmasta. Nainen on suojeluksessa, kun hän on mukautunut 
mieheensä, joka johtaa ja ohjaa häntä; niin kuin hyvän paimenen tulee tehdä. 

Mutta takaan teille, jos tuo nainen on perheessä se, joka käyttää housuja, siellä on kitkaa ja siellä 
on eroja ja siellä on uskottomuutta. -Todellisuudessa, minun äitini on se, joka käytää housuja 
meidän perheessä. Todellako? Onko hän ovimatto? Käykö isäsi strip-clubissa? -Ei, hän on hyvä 
isä. Kuinka sinä tiedät sen? -Koska hän on isäni, minä tiedän, millainen hän on ja mitä hän tekee.
-Hän katsoo urheilua, josta hän pitää. -Hän käy töissä perheen takia. Onko hänellä hermostollisia
sairauksia? Tai mitään vastaavaa, onko hänellä ollut halvauksia? Onko hän täysin terve niin kuin 
hevonen? -Minun isäni on terve. Okei, ei sydänkohtauksia eikä halvauksia? -Ei. Eikä 
verenkiertoelimistön sairauksia? -Ei. Hän on poikkeus. 

Raamattu on totta. Mies on naisen yläpuolella ja naisen on mukauduttava mieheensä. Minä 
takaan sinulle, jos tulen taloonne ja istun siellä tunnin tai kaksi, minä näen ovimaton. Minä näen 
ovimaton. Ja olen pahoillani hänen puolestaan, koska olen mies itsekin. Seuraava kysymys. 
-Fu** you! Miksi kiroilet minulle? -Koska sinä et ota minua huomioon. -Sinä vain sanot, että 
seuraava kysymys. Koska, minä en aio sietää sitä. Se on Jumalan sanaa vastaan, madam. Hän on 
lakiopiskelija. Miten oli sen puheoikeuden kanssa? Kuinka lakiopiskelija nyt kieltää vapaan 
puheoikeuden. Varmistukaa, ettei hän rajoita teidän oikeuttanne ilmaista itseänne puhumalla. 
Wau.

En minä halveksu häntä vaan yritän kertoa totuuden. Kun havaitsen talouden, jossa nainen on 
hallitseva, näen miehen, joka on paineen alla. Näen miehen, joka on uskoton. Okei. Näen 
miehen, joka on onneton mies. Minä vain sanon. Onnellinen mies on sellainen, joka johtaa 
vaimoaan. Ja hän [vaimo] seuraa häntä. Vaimo voi jopa tienata miestään enemmän, mutta 
kuitenkin. Se on onnellinen vaimo. Meidän on lopetettava tämä pian. Okei. Meidän on 
lopetettava tämä muutaman minuutin päästä. Joten, jos on vielä viimeisiä kysymyksiä, kysykää.

-Minun kysymykseni on: "Mikä on mielipiteesi [mistä?]" Kyllä, Jaakob 5 sanoo, jos joku on 
sairas, hän rukoilkoon. Jos joku on sairas. Odota hetki. Jos joku on sairas, hän kutsukoon 
vanhimpia rukoilemaan. Joten Jaakobin kappaleessa viisi annetaan rukoukselle kohde. Ja on 
maailmallinen sanonta: "Paljon rukousta, paljon voimaa. Vähän rukousta, vähän voimaa. Ei 
rukousta, ei voimaa." 

Rukoilu muuttaa asioita. Pitkäjänteinen rukoilu. Ei vain yksi rukous vaan pitkäjänteinen rukoilu. 
Ja jätetään se yhteen rukoukseen, jos se on Jumalan tahto. Ei. Jeesus kertoi, kuinka tulisi 
rukoilla. Kun nainen koputti kuninkaan ovelle ja hän sanoi, mene pois, olen nukkumassa. Mutta 
nainen oli pitkäjänteinen ja lopulta kuningas heräsi ja kuunteli naista. Se on sitä, miten Jeesus 
sanoi, meidän on rukoiltava. Kysy, etsi ja koputa. Kysymys on rukoilun pitkäjänteisyydestä. Se 
ei tarkoita yhtä tai kahta rukousta, jos en näe muutosta, ehkä minun on vain lopetettava 
pyytäminen. 

-Minä rukoilen päivittäin. Okei. Jos uskot sydämessäsi etkä epäile, muutos tulee. Onko se 
sellainen muutos, jota sinä halusit vai muuttaako Jumala sinun näkökulmaasi siitä, mitä ajattelet 
haluavasi siihen, että hän näyttää totuuden sen takana, mitä olet pyytänyt, ei olekaan ollut hänen 
tahtonsa mukaista. Koska jos olet kristitty, meidän rukouksiimme vastataan hänen tahtonsa 
mukaan eikä oman tahtomme mukaisesti. Juuri siksi Jeesus sanoi, jos vain mahdollista, menköön
tämä malja minun ohitseni, mutta tapahtukoon Sinun tahtosi eikä minun. Kysymys ei aina ole 
siitä, mitä me saamme. Mitä me haluamme. Kysymys on siitä, mitä Jumala haluaa.
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[Keskutelua yleisön kanssa] Niin pitkään kun se pysyy Jumalan tahdon alla, Jumala näyttää 
sinulle rukoustesi tuloksen. Mutta jos yrität vastustaa asioita, jotka hän on jo hyväksynyt, silloin 
rukouksesi ovat hyödyttömiä. Ne eivät toimi. Se on Jumalan sana. Raamattu sanoo, taivas ja maa
katoavat, Jeesus sanoi, mutta minun sanani eivät katoa. Se on meidän ohjeemme. Se on jotain, 
mikä ei tule koskaan muuttumaan. Tässä on pino paperia, jotka hän [nainen yleisöstä], joka 
lähtee opiskelemaan lakia, minkä hän saa eteensä. Tätä ei voi muuttaa. Tätä ei voi muokata. 
Tämä on muuttumatonta. Se on hakattu kiveen. 

Joten, kun sanot, että poliittinen ilmapiiri on muuttunut, eikö meidän pitäisi vaihtaa 
näkökulmaamme asioihin? Eikö meidän pitäisi muuttua? Ei. Koska Raamattu sanoo, Jumala on 
sama eilen, tänään ja aina. Hän ei koskaan muutu. Jos Jumala muuttuu, meillä on muuttuva 
Jumala eikä se ole riittävän lujaa. Mutta meillä ei ole sellaista Jumalaa vaan meidän Jumalamme 
on luja. Hän on rakastava, mutta Raamattu sanoo, että hän on totuuden Jumala. Ja rakkauden. 
Joten, vaikka monet näkevät tämän ei-rakastavana, Jumalan mukaan se on. Koska se vetää 
ihmisiä ulos liekeistä. 

Joillain on myötätuntoa, jolla he saavat aikaan tuloksia. Toiset pelastavat pelon avulla vetäen 
heidät ulos liekeistä. Ja siinä on kohta, missä henkilökohtainen persoonallisuus astuu peliin. 
Mutta teidän ei pitäisi, kun teette tätä työtä omalla tavallanne, väheksyä minun tapaani tehdä tätä 
työtä. Aivan samoin minun ei pitäisi väheksyä teidän tapaanne tehdä tätä työtä ja sanoa, että tuo 
tapa on väärä tapa. Koska olemme... Koska meidän pitäisi olla samalla puolella. Koska jokaisella
on erilainen persoonallisuus. 

Onko vielä kysymyksiä ennen kuin lopetamme? Kysy pois, madam. -Olen hieman huolestunut 
siitä, keneen sinä asetat negatiivisen leiman. Come on, madam. Oletko sinä old pet man [mikä?]. 
-Miksi sinä saat ihmiset näyttämään "hyviltä" ja "pahoilta" tyypeiltä? -Jumala kutsui meidät 
rakastamaan toisiamme ja olemaan ystävällisiä toisiamme kohtaan. -Enkä ymmärrä, miksi teet 
tätä asettaen leimoja kristittyihin? -Hän kulki kaupungista toiseen ja ... Okei. Nyt ymmärrän, 
mitä tarkoitat. Koska,... Haluan vastata hänen kysymykseensä ensin. Haluaisin vastata ensin 
hänen kysymykseensä.

Miksi tämä tyyppi tulee luoksesi juuri nyt? Koska hän yrittää ottaa pois Jumalan sanan siemenen.
Okei, minä vastaan hänen kysymykseensä heti, kun hän on päättänyt nykyisen keskustelunsa. 
Tämä on syy, miksi. Tämä on syy, miksi. Koska Jeesus sanoi, sanat punaisella, Luukas 13:3: 
"Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte." 
Tämä on sitä, mitä Jumala sanoo. Te voitte elää aivan kuin haluatte, mutta jollette tee parannusta,
te menette helvettiin. -Oliko tuo Raamatun lainaamista oikealla tavalla? Se on sanasta sanaan 
noin, madam.

Luin sen kirjaimellisesti juuri äsken. -Niin pitkään kun sydämeni on oikeassa paikassa, Hän ei 
välitä. Kuinka voit ajatella äsken lukemaani jollain toisella tavalla? Se on kirjaimellisesti yksi 
lause. -Miten gayt? Hei, hei, hei, emme puhu gaysta. Me puhumme. -Ei, se oli esimerkki. -En 
sano, että puhumme gaysta vaan sanon, kuka sinä olet... Et voi noin vain vaihtaa puheenaihetta. 
Okei, tämä palaa takaisin siihen, mitä Jeesus sanoi: "Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette 
tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte."

No sinä sanot, mitkä synnit. No, nämä ovat vain osa synneistä, jotka Jumala tuomitsee [näyttää 
kylttiään]. Jeesus sanoi, meidän täytyy tehdä parannus. -Niin pitkään kun elämme parasta 
elämäämme... Elämme parasta elämäämme? -Niin! Onko tuo Joel Osteenia? Tuo on Joel 
Osteenia. Mutta eräänä päivänä sinulla voi olla lapsia. Okei. Anna kun kerron sinulle tämän. Ja 
jonain päivänä sinun on kuritettava heitä, ei siksi, että vihaat heitä tai ettet rakasta heitä. Vaan 
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sinä rakastat heitä ja kerrot heille totuuden. Ja heidän tekojensa seurauksen. Samalla tavalla 
meidän Isämme, Jumala, kertoo meille tekojemme seuraukset. 

-Sanotaan, että olen gay. -Sinä haluat tyrkätä hänet syrjään ja sanot, että menet helvettiin. Okei, 
jos olet kristitty, sinä kerrot hänelle sen, mitä Raamattu sanoo asiaan ja annat hänen jatkaa 
matkaansa. Sinä et pakota häntä ase ohimolla. Okei, Jumalan on muutettava hänen sydämensä. 
Me emme voi muuttaa hänen sydäntään. -Sinä et voi muuttaa ihmisen tunteita. En, mutta 
Jumalan sana muuttaa kaiken. Jos se tarttuu heidän sydämeensä, Jumala alkaa lisäämään heidän 
ymmärrystään asioista. Raamattu sanoo, mikään ei ole mahdotonta Jumalan kanssa. Koska 
Raamattu sanoo, että alussa Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi. Piste. Siinä on iso piste 
lopussa.

Joten siinä ei ole mitään epäselvää. Sukupuolesta ei ole epäselvyyttä. -Sitä tapahtuu silti. No, 
meidän on palattava takaisin oikealle polulle. Sitä on parannuksen tekeminen. -Miksi sitä sitten 
tapahtuu? Miksi sinä rajoitat Jumalaa? Meillä on entisiä homoseksuaaleja. Meillä on entisiä gay-
ihmisiä tässä palvelutyössä. Meillä on ihmisiä tässä työssä mukana, jotka ovat tehneet 
parannuksen omasta homoseksuaalisuudestaan. [Keskustelua josta ei saa selvää] Luitko 
1.kor.6:9? Se sanoo, ettei homoseksuaali peri Jumalan kuningaskuntaa. -Entä sitten? Entä sitten? 
Se on Jumalan sana. 

Mutta Jumala ei voi olla ristiriidassa oman sanansa kanssa. Sinä otat asioita irti niiden 
yhteydestään. Sinä otat asioita irralleen sieltä, minne ne kuuluvat. Se on sinun ongelmasi. -Sinun 
ongelmasi on se, että sanot, jos olet yksi tällä listalla, sinä menet helvettiin. Mitä? Minä olin tällä
listalla. Mutta minä tein parannuksen. Enkä minä tee näitä syntejä. Come on, madam. 

Sinä menet avioliittoon jonain päivänä. Sinä menet avioliittoon jonain päivänä. Mies: -sellainen 
lause löytyy, ettei miehen pidä maata toisen miehen kanssa. -Minä kävin tarkistamassa kirkossa 
ja kysyin, mitä se tarkoitta. Joo. -He sanoivat sen tarkoittavan. -Se ei ollut mitään LGBTQ 
[lesbian, gay, bi, trans, questioning] tai vastaavaa. Okei. -He sanoivat, että se on ohje 
vanhemmalle miehelle, jonka ei pidä maata pojan tai alaikäisen kanssa, joka ei ole vielä 
puberteettia ohittanut. Oliko se gayn [homoseksuaalisuuden] hyväksyvä kirkko? Kyllä. 

Seuraava kysymys. [Yleisöstä tulee kommentteja, että asiasta pitäisi keskustella.] Täällä on 
paljon vääriä kirkkoja emmekä ole tukemassa niitä. Niitä ovat: metodistit, luterilaiset, gay-
affirming [homoseksuaalisuuden hyväksyvät kirkot]. Ne eivät ole tosi kirkkoja. Ne eivät ole 
totuudenmukaisia Jumalan kirkkoja. -Sodomassa ja Gomorrassa raiskattiin ja siellä oli orgioita. 
Niin. -Siellä oli seksiä ihmisten ja eläinten välillä. Okei. -Kyllä, se käännettiin 
homoseksuaalisuudeksi, mutta asian ydin on se, että he raiskasivat toisiaan ja ylistivät pakana-
jumalaa. Mutta he halusivat seksiä myös Jumalan enkeleiden kanssa. -Ei, koko asian ydin on, 
ettei orgiat ole sallittuja. Mutta se on myös Uudessa Testamentissa. Mitä ajattelet siitä? 

Hyvä on ihmiset. Kiitos ajastanne. [Jumalan sanan siemenen varastaja vaaleanpunaisissa 
housuissaan.] Menkää luokkaanne. Yritimme jakaa teille totuuden sanaa. -Kiitos että kävit. 
Kiitos, mene rauhassa. 

***Vaikka kohtasimme hieman vastustusta, se on hyvä asia, koska sillä tavalla muutos etenee. 
Antakoon Jumala mahdollisuuden parannukseen siellä, missä katsoo sen olevan tarpeellista.

Me näemme tarpeen ja nälän yliopistoissa, mutta monet eivät halua tavoittaa oppilaita.

Jos sinulla on sydämen kutsumus nuoria kohtaan, voit auttaa kenttätyötä yliopistoissa.
Lahjoituslinkki kuvausalueella.***
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