
He tekevät kovasti syntiä, joten me saarnaamme kovasti 
(Californian osavaltion messut)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=WlbVbqxJZN0

Tämänpäiväinen osavaltiomessu on omistettu homoseksuaaleille. Te voitte tulla ulos ja 
olla ylpeitä. Mutta Raamattu sanoo, että ylpeys on iljetys Jumalalle. Jumala vihaa 
ylpeää katsetta. -Tuo on vain valhetta. Ai, että kyseessä on vain valhe? Oletko sinä 
Jumala? Sinä et ole Jumala. Hyvä on, sinä et usko Jumalaan, joten miten sinä tulit tänne.
Sinä et ilmestynyt maan päälle "big bang":ssä. Sinä et ole vain sattumanvarainen 
vahinko. Sinun DNA:si ei muodostunut vahingossa. Ok, eli ne ovat Luojan 
monimuotoisuutta. Me olemme luomakunta. Ja meidän on annettava Jumalalle kunnia 
siitä! Meidät on pelottomasti ja ihmeellisesti tehty. Mutta kyseinen älykkö, joka juuri 
meni ohitseni, jolla on jo paljon vuosia takanaan, sanoi, että tämä on kaikki pelkkää 
vitsiä. Ei ole olemassa Jumalaa. 

Kuinka surullista. Kuinka surullista olla jo 50- tai 60-vuotias tai 70-vuotias ja ajatella, 
että tämä kaikki on pelkkää vitsiä. Ja ajatella, ettei ole Jumalaa. Raamattu sanoo, 
Raamattu sanoo, että ihminen kuolee yhden kerran, jonka jälkeen tulee tuomio. Te 
tulette seisomaan Jumalan edessä, sir! Kaiken ylpeytenne, machomaisuutenne ja 
älykkyytenne kanssa. Ja ajatteletteko te, että pystytte väittelemään Pyhän, voimakkaan, 
mahtavan Jumalan kanssa? Kun Hän istuu valkoisella tuomion valtaistuimellaan ja te 
seisotte Hänen edessään polvet tutisten, pelko pöksyissänne, kauhuissanne ja 
peloissanne. Te ette voi väitellä Hänen kanssaan siinä vaiheessa. Raamattu sanoo, että te
olette sanattomia tuomiopäivänä. Te ette saa edes yhtä puheenvuoroa Jumalan edessä. 
Hän sanoo teille, poistukaa silmieni edestä, te, jotka teette vääryyttä. Te menette 
helvetin tuleen. Koska te ajattelette, että te tunnette elämän. Minä ajattelin samalla 
tavalla kunnes Herra puhui minulle Raamatun kautta.

Hän sanoo, ettei avionrikkojalla ole osuutta Jumalan kuningaskunnassa. Eikä juopolla. 
Ja minä kaduin ja tein parannuksen. Käänsin selkäni omille synneilleni. Sitten Jumala 
alkoikin osoittaa minulle armoaan. Jumala alkoi osoittaa minulle anteeksi antoaan. 
Jumala alkoi osoittaa minulle rakkauttaan. Kun pelkäät Jumalaa, sinä rakastat Jumalaa. 
Se on enemmän kuin pelkkää kunnioitusta. Se on pyhää pelkoa. Se on kauhistuttavaa 
pelkoa[?]. Jeesus sanoi, älkää pelätkö niitä, jotka pystyvät tappamaan vain kehon vaan 
minä kerron, ketä teidän tulee todella pelätä. Häntä joka pystyy tappamaan sekä kehon 
että heittämään sielusi helvetin tuleen. Jeesus Kristus sanoi noin omasta isästään 
Jumalasta. Te sen sijaan sanotte minulle: "Saarnaaja, en minä pelkää Jumalaa." Kun 
Jeesus, Hänen ainoa poikansa, sanoi, että meidän pitää pelätä Jumalaa. Aamen.

Pelkää Häntä kääntämällä selkäsi kaikelle pahuudelle. Lopettakaa elämästä huoruudessa
[fornication, aviorikos]. Lopettakaa seksi ennen avioliittoa. Lopettakaa marihuanan 
polttaminen. Lopettakaa humaltuminen. Lopettakaa pornon katsominen. Lopettakaa 
masturbaatio. Silloin kun pelkäät Jumalaa, sinä jätät syntisi. Jätä syntisi. Jättäkää väärät 
tekonne ja luottakaa Herraan. Opettakaa lapsenne tielle, jota heidän tulee vaeltaa. [Ohi 
kulkeva mies yrittää tarttua saarnaajaan.] Älä koske minuun mies! Sinä menet suoraan 
putkaan! Minulla on oikeus puolustaa itseäni, mutta en halua tehdä sitä lastesi silmien 
edessä. Jos sinulla on vähänkään järkeä päässä, sinä lähdet siitä nyt muualle! Sinä 
saastainen syntinen. Sinä saastainen syntinen, menet suoraan helvettiin syntisten kanssa.
Kuvaa tämä kameralla. [Ohikulkija heittää jotain maasta ottamaansa saarnaajaa kohti] 
Voi, tuo todella teki kipeää! Mutta Jumala heittää sinut helvetin tuleen ylpeydessäsi. 
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[Ohikulkija näyttää keskisormea] Sinä näytät minulle keskisormea, joten sinä näytät 
keskisormea Jumalalle. Kun näytät keskisormea minulle, näytät keskisormea Jumalalle. 
Tuo on sinun mielipiteesi. Minä olen uudestisyntynyt kristitty. Kuka sinä olet? Sinä olet 
saastainen syntinen. Jumala heittää sinut helvetin tuleen. Sinä pidät masturbaatiostasi. 
Sinä pidät pornografiastasi. Sinä pidät marihuanastasi. Kyllä. Sinä pidät alkoholistasi. 
Minä pidän vanhurskaudesta. Minä pidän pyhyydestä. Minä pidän puhtaudesta. En 
halua tehdä haureutta kuten sinä teet. En halua osallistua suhteisiin, joissa sinä olet. Olet
saastainen syntinen. Saastainen syntinen, olet matkalla helvetin tuleen. Sinä tulet 
katumaan, että näytit tuota sormeasi minulle, poika. Sinä tulet katumaan, että näytit 
sormeasi minulle, poika. Jumala heittää sinut helvetin syvyyteen. 

Katsokaa häntä. [Jehovan todistaja kättelee syntistä, joka kiroaa saarnaajaa] Jehovan 
todistaja, pieni jehovan todistaja antoi hänelle käden puristuksen. Raamattu sanoo, että 
ne jotka kulkevat käsi kädessä, eivät pääse rangaistuksetta. Minä näin teidät. Minä näin 
sinut, jehovan todistaja, jolla on hattu päässään. Sinä saarnaat väärää evankeliumia. 
Sinun on tehtävä parannus. Sinä et tiedä, kuka Jeesus Kristus on. Zoomaa tuohon. Hän 
antoi mukavan kädenpuristuksen syntiselle. Hänelle, joka kirosi saarnaajaa. Se on 
todistuksesi, joka kertoo, ettet ole samaa joukkoa Jumalan lapsien kanssa. Sinä olet 
samaa joukkoa syntisten kanssa. Sinä olet samaa joukkoa pahojen kanssa. Sinä jehovan 
todistaja, jolla on kiva hattu päässään tien toisella puolella, kysykää häneltä, kuka 
arkkienkeli Mikael on. Kysykää häneltä: "Kuka arkkienkeli Mikael on?" Hän kertoo 
teille, että kyseessä ei ole kukaan muu kuin Jeesus Kristus itse. Ja se on jumalanpilkkaa!
Se on syy, miksi hän ei ole kristitty. 

Hän ei ole veljeni. Jos ajattelet, että Jeesus Kristus on vain arkkienkeli, sinä teet pilkkaa 
pyhästä Jumalasta. Ei ainoastaan Vanhassa Testamentissa vaan myös Uudessa 
Testamentissa. -Ja se on varmasti mukavaa! Ai, sekö on mukavaa? Sekö on mukavaa, 
kun peräsuolesi repeää? Sekö on mukavaa? Ai, sinulla on mukana lapsi, joo, laita vaan 
kätesi lapsiesi korville. Hyvä on, miksi et sitten vaan opeta heitä tekemään asioita 
oikein? Miksi et kerro pojallesi, että mitä näette tuossa tapahtumassa, ei ole luonnollista.
Okei, miksi et kerro pojallesi, että suhde on laillinen Jumalan edessä vain miehen ja 
naisen välillä? Eikä mikään muu. Onneksi on olemassa Jumala, halleluja! Me opetimme
omat lapsemme sillä tavalla. Ja kun he ovat vanhempia, he eivät poikkea siltä tieltä. 
Juuri siksi minun vanhempani, kun olin polvenkorkuinen heinäsirkka, he istuttivat 
minut sängyn reunalle ja kertoivat tarinaa suuresta tulvasta. Ja sillä tavalla aloin 
kunnioittamaan Jumalaa jo hyvin herkällä nuorella iällä. 

Ja sitten he alkoivat kertomaan tarinaa Sodomasta ja Gomorrasta. Kuinka kaksi enkeliä 
menivät katsomaan, mitä kaupungissa oli tapahtumassa. Ja että oliko tilanne siellä niin 
tuskallisen hirvittävää kuin Herra oli kertonut. Ja aivan oikeutetusti, se oli tuhon oma. 
Kyllä, minun vanhempani kertoivat tällaisia tarinoita. He harjoituttivat minut siihen. 
Mutta mitä te olette tekemässä ihmiset? Te tuotte lapsenne iljetysfestivaalille. Teidän 
pitäisi hävetä. Hävetkää ihmiset! Hävetkää! Koska ette te ole vastuussa vain omasta 
sielustanne ja vaimonne, mutta myös lapsienne. Ja kuinka te kehtaatte, kuinka te 
kehtaatte, tuoda pienet lapsenne, jotka ovat haavoittuvaisia, iljetysfestivaalille, mikä 
täälläkin on tänään! 

Ettekö pysty luottamaan paikalliseen saarnaajaan? Vain hyvin harvakseltaan löytyy 
ihmisiä, jotka etsivät Herraa totuudenmukaisesti. He ovat siellä vain yhden hyvä asian 
takia - ottamassa haltuunsa teidän dollarinne. Ja pelastamassa teidät kertomalla teille 
tarinoita, jotka kutittavat korvianne. Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä ihmiset 
eivät kestä kuulla tervettä oppia. Sen sijaan ihmiset mielellään kuuntelevat satuja, 
tarinoita sepittäviä opettajia. Miksi? Koska omatuntonne on likaantunut. Kaiken sen 
synnin ja elämänne turmeltuneisuuden takia. Kaiken sen masturbaation ja pornografian 
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takia, jota te teette. Ja sen aviorikoksen takia, jota te teette vaimojenne selän takana. 
Luuletteko, ettei hän havaitse sitä? Luuletko, ettei vaimosi tiedä siitä? Luuletko, ettei 
hän tiedä, missä paikoissa käyt, kun hän ei ole samaan aikaan kotona? Luuletko, mies, 
ettei vaimosi tiedä, missä sinä käyt internetissä? 

Jumala tietää. Ja on vain ajan kysymys, kun vaimosi tulee puhumaan kanssasi asiasta. 
Sinä olet vääristynyt. Sinun pitää katua ja tehdä parannus, mies. Häpeä, että teit niin 
lapsellisen teon. Paavali sanoi. Paavali sanoi, kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi. Kun 
tulin aikuiseksi, laitoin lapselliset asiat syrjään. [Ohikulkija sadattelee] Häpeä! Miksi 
minun pitäisi hävetä. Ylpeys käy tuhon edellä. Minulla on Jumalan rauha elämässäni. 
Minulla on yltäkylläisesti siunauksia elämässäni. En edes halua pyytää enempää 
siunauksia elämääni! Koska ne on jo annettu minulle yltäkylläisesti. Häpeä, koska sinä 
tuet sitä, mitä Jumala inhoaa. Sinun kätesi, sinun kätesi on syyllinen. [Ohikulkija 
näyttää keskisormea.] Sinulla on [mikä?] päälläsi, koska et kerro totuutta. Et kerro 
heille, että tämä on synti Jumalan edessä. -Sinun ei pitäisi tuomita tai kritisoida. Kuka 
muukaan kertoo teille totuuden? -Jumala. Ette te lue Raamattua. Juuri siksi Jumala 
lähettää profeettansa ja saarnaajansa.

Raamattu sanoo, että hengellinen ihminen tuomitsee kaikki asiat 1. Kor. 2:15. Okei, 
tämä on rakkautta, että te tietäisitte totuuden. En halua, että menette helvettiin ja siksi 
kerron teille totuuden. Kaiken teidän painostuksenne keskelläkin. Okei, siis katson tuota
teidän herjaustanne samalla - se on rakkautta. Se on sitä, kun Jumalan armo ulottuu 
teihin asti vielä yhden viimeisen kerran. Mutta te herjaatte ja näytätte hänelle 
keskisormea. Se on surullista, surullista, madam. Ja te olette menossa sinnepäin 
tukemaan tätä iljetystä. Te tiedätte oikein hyvin, ettei tämä ole oikein Jumalan mielestä. 
Te tiedätte vallan hyvin, ettei tämä edusta sitä, mitä Jumala teki alussa. Te menette 
putkaan, madam. [Ihmiset alkavat muuttua levottomiksi ruusupensaiden takan.] 

Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, että ihminen kuolee kerran, jonka jälkeen tulee 
tuomio. Se on tulossa kohdallesi. Raamattu sanoo, että pahuus tavoittelee syntistä. 
Madam, elämässäsi on kirous. Ja sinua seuraa kirous. Siksi sinä nukut valot päällä.  
Siksi sinä kuulet koputuksen ääntä käytävässä. Siksi sinä kuulet askelten ääniä. Siksi 
sinulla on unisieppareita. Ja onnenamuletteja. Koska sinulla ei ole Jumalan siunausta. 
Siksi sinulla on epäjumalan kuvia. Ja pieniä kaiverrettuja patsaita. Koska ne edustavat 
sitä, mistä sinä saat voimasi. Ne ovat esineitä, jotka Jumala on kironnut. Raamattu 
sanoo, ettei meillä pitäisi olla minkäänlaisia kaiverrettuja kuvia. Ei mitään kuvaa, joka 
edustaa jotain taivaassa tai maassa. Joten teillä, roomalaiskatoliset, on pienet figuurinne 
ja pienet Maria-patsaanne. Te menette suoraan helvettiin. Koska Maria on taivaassa 
Herran kanssa, jos hän kesti loppuun asti. 

Mutta mitä te olette tehneet? Te olette rakentaneet Maria-patsaan. Ja te kumarratte 
Mariaa. Ja te kumarratte sitä kuvaa. Ja te poltatte kynttilöitä ja suitsukkeita Marialle. Ja 
sitä sanotaan epäjumalanpalvelukseksi. Tulkaa pois katolilaisuudestanne! Lopettakaa 
ylistämästä kuvianne. Lopettakaa rukoileminen rukousnauhalla. Lopettakaa ristinmerkin
tekeminen. Lopettakaa ashwednesdayn [laskiaisviikon keskiviikko] viettäminen, koska 
sekin on epäjumalanpalvelusta. Raamattu sanoo, Jeesus sanoi, että Jumala etsii niitä, 
jotka ylistävät häntä totuudessa ja hengessä. Me emme kumartele esineitä. Me emme 
mene tunnustuskoppiin. Me emme mene ja etsi Paavia. Me emme halua suudella 
patsaiden jalkoja. Ne kaikki ovat iljetyksiä. Aamen.

Me jotka olemme Jeesuksessa Kristuksessa, me kadumme ja teemme parannusta 
synneistämme ja vaellamme pyhyydessä. Me lopetamme marihuanan polttamisen. 
Vaikka se on laillistettu Californiassa, ei tarkoita, että se on laillistettu Jumalan edessä. 
Te olette läpimärkiä synnistä. Minä olin aivan samanlainen aikoinaan. Minä poltin 
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"heinää" ja mietin, miten ihmeessä voin koskaan lopettaa tämän, koska pidän tästä niin 
paljon. Mutta kun Jumala kertoi, että marihuana lähettää minut helvettiin, voitte uskoa, 
että minä kaduin ja tein parannuksen. Koska marihuana on humala. Raamattu sanoo, 
älkää humaltuko vaan olkaa selviä. Kun otat yhden marisätkän, olet välittömästi 
huumaantunut. Välittömästi. THC menee nimittäin suoraan verenkiertoosi. Etkä ole 
silloin selväpäinen. Raamattu sanoo, olkaa selviä ja tarkkaavaisia, koska vihollisenne 
paholainen kulkee kuin ärjyvä leijona etsien, kenet hän voisi napata. 

Ja hän on napannut monia ihmisiä täällä tänään, jotka ovat tulleet tähän tapahtumaan. 
Jos haluat olla todellinen kristitty, rakastat sitä, mitä Jumala rakastaa ja vihaat sitä, mitä 
Jumala vihaa. Kuinka tiedämme, mitä Jumala rakastaa? Mistä tiedämme, mitä Jumala 
vihaa? Lukekaa Raamattua. Monet teistä eivät lue Raamattua. Raamattu sanoo, että sinä
opit tuntemaan totuuden ja totuus päästää sinut vapaaksi. Mistä minä tunnen totuuden? 
Kuinka minä ymmärrän näitä asioita, joita julistan teille tänään? Kuinka minä olen 
pelastanut itseni tästä maailmasta ja tästä irstailusta? Koska minä luen. Raamattu sanoo, 
että opiskelkaa, että voitte osoittaa itsenne hyväksytyksi Jumalan edessä, työmieheksi, 
jonka ei tarvitse hävetä Jumalan edessä vaan joka jakaa totuuden sanan oikein. Ja se on 
sitä, mitä minä teen. Minä luen Raamattua. 

Kun teidän kirjanne kerää vain pölyä. Ja sitten te tulette tänne irstailufestivaalille ja 
lapsenne on mukana. Ettekä te kerro heille, että tämä on väärin. Te olette käytännössä 
varastaneet sateenkaaren ja sen merkityksen. Ja te olette muuttaneet sen joksikin, jota se
ei ole. Sateenkaari on merkki ihmiselle, että Hänellä oli armoa ihmistä kohtaan. Mutta 
mitä te teette? Te heilutatte sateenkaarta Hänen kasvojensa edessä ylpeydellä. Ja te 
tulette maksamaan siitä hinnan. Te maksatte siitä hinnan. Se ei osu kohdallenne ehkä 
vielä tänään tai huomenna, mutta varmaa on, niin varmaa kuin taivas on sininen tänään, 
että sinä niität sitä, mitä kylvät, syntinen. Kyllä sinä, numero seitsemän. Sinä niität sitä, 
mitä kylvät tupakan polttaja. Sinä poltat marihuanaa. Miksi sinä näytät keskisormea 
minulle, mies? Miksi et halua muuttua kristityksi? Miksi sinä vihaat minua noin paljon, 
mies, kun kerron sinulle totuuden? Tiesitkö, että nikotiini antaa sinulle syövän. Tiesitkö,
että keuhkosi näivettyvät jonain päivänä? 

Silloin sinä olet kuolinvuoteellasi ja anot armoa, mutta se on silloin myöhäistä, koska 
sinä päätit polttaa tupakkisi ja kieltää Jumalan saarnaajan ja näytit hänelle vielä 
keskisormea. Laulu sanoo: "Me olemme onnellisia ihmisiä, kyllä me olemme, me 
olemme onnellisia ihmisiä, kyllä me olemme. Minut on kastettu Jeesuksen nimeen, 
puhuin kielillä, kun Pyhä Henki tuli. Me olemme onnellisia ihmisiä, kyllä me olemme." 
Minut on voideltu verellä. Ihmeellisellä Jeesuksen Kristuksen verellä. Te ette ole 
valmiita Häntä varten. Sen takia te nauroitte, kun minä kerroin, mitä teette, on väärin. 
Sen nimi on seksiä ennen avioliittoa. Sinä voit olla avioliitossa tai sinä et ehkä ole 
avioliitossa. En tiedä. Vain Jumala tietää. Kun minä olin teidän ikäisenne, minä tein 
aivan samaa. Minulla oli sille nimi: ystäviä eduilla [friends of benefits]. En kerro tätä 
siksi, että se olisi ollut oikein. Jumala kutsuu sitä haureudeksi [fornication]. Ja sen 
vuoksi te menette suoraan helvettiin. Jos joku juoppokuski ajaa punaista päin, madam, 
ja sinut vedetään ikuisuuteen. Tiedätkö, mitä tapahtuu? Jos elät haureudessa, löydät 
itsesi tervehtimässä helvetissä. 

Ok. Eivät haureelliset pääse Jumalan kuningaskuntaan. Eivät juopot. Eivät naismaiset 
miehet. Eivät hekumoitsijat. Eivät homoseksuaalit. Eivät ahneet. Eivät juopot. Eivät 
koronkiskurit. Ei varkailla eikä murhaajilla ole mitään perintöä Jumalan 
kuningaskunnassa. 1. Kor. 6:9-10. Uudessa Testamentissa. Te sanotte, hei saarnaaja, 
miksi sinä tuomitset/kritisoit. Minä vain luen teille, mitä Raamattu sanoo 
sananmukaisesti. Miksi te tapatte viestintuojan? Minä kerron teille jotain, mikä on 
kirjoitettu teitä varten ja te kyllä näette asian. Samalla tavalla kuin minäkin. Se on 
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1.Kor.6:9-10. Se oli kohta, joka vakuutti minut, kun minä olin syntinen. Siinä listassa 
on paljon syntejä. Tämä sukupolvi on osallisena monissa niistä.  

Taputtakaa käsiänne ihmiset ja huutakaa Herralle voitonhuuto. Ylistäkää Hänen pyhää 
nimeään. Kiittäkää yhtä ja ainoaa oikeaa Jumalaa. Kiittäkää Herraa. Ja hänen arvokasta 
poikaansa Jeesusta Kristusta, jossa hän nyt asuu. Ylistäkää Jumalaa siitä, kun näette 
Jeesuksen, näette Jumalan. Ette näe kolminaisuutta [trinity]. Ei sellaista ole olemassa. 
Siinä on kyseessä muinainen, babylonialainen, pakanallinen kertomus [mytologia l. 
jumaltaru]. Siinä uskotaan, että Jumala on jaettu kolmeen. Se on pakanallinen jumaltaru.
Raamattu sanoo, kuulkaa tänä päivänä, meidän Jumalamme on Herra. Raamattu sanoo 
1.Kor.8:6, on vain yksi Jumala ja yksi Pelastaja, Herra Jeesus Kristus. Kuinka te 
ilkeätte junailla suunnitelman nimeltään Trinity [kolminaisuus] ja huijaatte ihmisiä! On 
yksi Jumala eikä kolmea. Aamen. 

[Tarkkailkaa kuinka trinitaari, jolla on pitkät kiharat hiukset, näyttää minulle ja 
Jumalalle keskisormea, kun paljastin suuren babylonialaisen harhautuksen.] On jo 
aikakin jonkun kertoa teille Jumalan totuus. Näyttäkää minulle Raamatusta, missä siellä 
sanotaan, että on kolme persoonallisuutta. Ei ole kolminaisuutta [Trinity] eikä ole 
kolmea persoonaa eikä ole kolmea Jumalaa. Mutta se on sitä, mitä trinitaarit uskovat. 
Heidän niin kutsutussa jumaltarussa god-the-son, niin kutsutussa jumaltarussa, toinen 
persoona, kolmas persoona kolminaisuudesta. Katsokaa tätä. En edes saarnaa synnistä. 
Minä saarnaan pakanallista kolminaisuutta vastaan ja saan osakseni keskisormia. Miksi?
Koska paholainen tietää. Minä kuulen, että olen aivan oikeassa paikassa. Olen aivan 
oikeassa paikassa. Ok. 

Hyvä on. Asia on niin, että Jeesus Kristus on Jumalan ainoa Poika. Ok, hyvä on. 
Raamattu sanoo, että hän pelastaa omansa synneiltään. En ole katolinen vaan kristitty. 
-Raamattu on Jumala. Miksi sanot, että Raamattu on Jumala. Raamattu on Jumalan 
sana. Mutta sinä et siis voi ylistää Budhaa tai Gandhia ja sanoa, että olet menossa 
taivaaseen. -Jumala teki kaikki uskonnot. Sinä sanot, että Jumala teki kaikki uskonnot. 
Se on valhe! Sinä olet valehtelija. Ei, ei, ei. On vain yksi tie, ja se tie on Jeesus Kristus. 
Jeesus sanoi, minä olen tie totuus ja elämä. Ei yksikään tule Isän luokse muutoin kuin 
minun kauttani. Mitä kohtaa tuossa kirjoituksessa sinä et ymmärrä? Ei ole montaa tietä, 
koska on olemassa vain yksi tie. -Sinä lainaat Paavalia. Minä lainaan Raamattua - 
Jumalan sanaa. 

Okei, on Jeesus, Paavali, Pietari, Johannes. [Käytin 10 minuuttia selittäessäni Raamatun
validiteettia (totuudenmukaisuutta, luotettavuutta) kyseiselle miehelle. Hän sanoi myös, 
että Jeesus ei ollut AINOA Jumalan poika. Hän sanoo, että olemme kaikki Jumalan 
poikia kuten Jeesus. Ettei niissä siis olisi eroa.] Se on kaikki Jumalan sanaa. Jumalan 
sanat ovat totta, mies. -Paavali on Jumala. Paavali ei ole Jumala. Hän on Jumalan 
[mikä?]. Hänen sanansa ovat totuus. Piste. Mies, sinä et usko Raamattuun. Me emme 
ole päässeet yhteisymmärrykseen tässä asiassa. Sinun uskosi mukaan se on niin, mutta 
minä uskon, että se on Jumalan sana.

-Nämä kirjat, Raamatun kirjat, valittiin A La Carte menusta... Okei, mikä on Raamatun 
ydinsanoma? Mikä on sen ydinsanoma? -Raamattu on A La Carte Buffetti. Mikä on 
Raamatun ydinsanoma? Mikä on sen A La Carte Buffetin ydinsanoma? -Sinun tulee 
rakastaa naapuriasi kuin itseäsi ja Jumalaa yli kaiken. Oikein, miten me teemme tuon? 
-Nuo ovat pääsäännöt. Kuka sanoi niin? Kuka sanoi niin? Jeesus Kristus, Poika. Kiitos. 
Jeesus sanoi, että minun ihmiset tuhoutuvat, koska heiltä puuttuu tietoa. Mutta 
arvatkaapa mitä. Armo on laajennettu tänään sinulle asti, koska Raamattu sanoo, kuinka 
he voivat kuulla ilman saarnaajaa. Kuinka hän voi julistaa ellei häntä ole lähetetty. 
Siunattuja ovat he, jotka tuovat evankeliumin hyvät uutiset. Siksi Jeesus Kristus 
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lähetettiin tänne maahan rakentamaan [minkä?], elämään pyhää elämää ja sitten hän 
kuoli ristillä. Sitten hänet haudattiin luolaan.

Mutta tarina ei pääty siihen. Kolme päivää myöhemmin he tulivat haudan ääreen ja he 
hämmästyivät, koska kivi oli vieritetty pois. Ajateltiin, että joku oli varastanut ruumiin. 
Ja he alkoivat mennä shokkiin, mutta Herran enkeli seisoi siellä kuunnellen valkoisessa 
hohtavassa viitassa. Ja hän sanoi naisille, älkää pelätkö. Miksi etsitte elävää kuolleitten 
joukosta? Hän, jota etsitte, Jeesus nasaretilainen, ei enää ole kuollut vaan hän on elossa. 
Niinpä he juoksivat ja kertoivat opetuslapsille asian. Siinä meillä on hyvät uutiset - 
evankeliumi. Ja kuinka me sitten noudatamme evankeliumia? Pietari kertoo apostolien 
teot 2:38, katukaa! Se tarkoittaa, että käännätte selkänne synneillenne.  Ottakaa kaste 
Jeesuksen nimeen syntienne sovittamiseksi. Saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Se on 
pelastuksen tie. Usko evankeliumiin. Syntiensä katuminen ja parannuksen tekeminen. 
Kasteen ottaminen hänen nimessään. Ja hänen Pyhän Henkensä vastaanottaminen. Se on
hyvin eletty elämä.

*** Me käsittelimme laajan aihealueen ja onnistuimme julistamaan Jumalan sanaa isolle
joukolle ihmisiä. Joillain heistä oli korvat kuulla, mutta monet muut olivat lähes 
zombeja. 

Me olemme viimeisissä päivissä, kun ihmisten sydämet ovat kylmettyneet. Aikaa on 
vähän. Auta meitä levittämään Jumalan sanaa ja herättämään heidät zombie-tilasta.

Monet kiitokset kaikille tukijoille. ***
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