
Video: https://www.youtube.com/watch?v=zo4dskIG8ak 7.9.2019
Sijainti: First Baptist Church, Palo Alto

Kuinka kauas...BAPTISTI-kirkko on LANGENNUT!

"Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat 
villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja" (1.Tim. 4:1)

Voitko selittää sateenkaarilipun, sir? Osaatko selittää sateenkaarilipun? -En. Tämä on First 
Baptist Church. Mikä on selitys? -Se on meidän kenttätyötä. -Ja niin meidän pitää tehdä. 
Raamattu sanoo, että voitte tulla sellaisena kuin olette, mutta opetatteko te heille 
katumusta? [Sanaton]. Onko teillä selitys sateenkaarilipulle? "minä (Jumala) panen kaareni
pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä..." (Genesis 9:13-15, 
1.Moos.9:13-15). Ja te kutsutte itseänne ensimmäiseksi baptisti kirkoksi. Minä tiesin, että 
oli jotain väärää tässä kirkkokunnassa. 

Kun te ajauduitte ulos vanhurskauden polulta ensimmäisellä vuosisadalla. Paavali kertoi 
teistä kaikista. Että kirkossa on susia, jotka soluttautuivat sisään yksityisesti 
harhauttaakseen opetuslapsia itselleen. Johannes kertoi teistä kaikista, että te ette ole 
meistä. Että te lähditte pois joukostamme. Jotta te saisitte ilmoittaa, että te ette ole Jumalan 
kirkosta. Teidän on kerrottava heille totuus Jumalan sanasta. Aino asia, mitä te teette, te 
lellitte heitä synneissään. [Mies kävelee kirkon suunnasta saarnaajaa kohti.]

Anna hieman tilaa. -Oletko kristitty? Voimme keskustella sivistyneesti, mutta anna hieman 
tilaa. Kyllä, olen uudestisyntynyt kristitty. [Mies kysyy jotain saarnaajalta.] Varmasti. 
Jeesus sanoi, että alussa Jumala loi miehen ja naisen, jotta he lisääntyisivät maassa ja 
jatkaisivat sukua. 1.Kor.6:9. -Oletko sinä kristitty vai apollian [mikä?]? Olen 
uudestisyntynyt kristitty. -Hän lainasi Kristusta. Hän on apostoli Kristuksessa. Raamattu 
sanoo, että kaikki Jumalan sana on annettu Pyhän Hengen inspiroimana. Ja se on 
hyödyllistä muistuttamaan, korjaamaan, opastamaan vanhurskaudessa. Jotta Jumalan 
ihminen olisi täysin varustettu kaikkiin hyviin töihin.

Okei. Sinä tulet epäonnistumaan tuomiopäivänä. Sinä epäonnistut tuomiopäivänä, koska 
sinä vääristät Jumalan sanaa. Kuinka selität lipun? Tuo, sateenkaarilippu tuossa, miten 
selität sen? Mikä tekee siitä laillisen? Anna palaa, kerro omin sanoin. -Se on 
sateenkaarilippu. Mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa? -Monimuotoisuutta. 
Monimuotoisuutta. Mitä Jumala sanoo monimuotoisuudesta? Hän sanoo, että on vain yksi 
tie Isän luokse. Ja se on Pojan, Jeesuksen, kautta. Hän sanoi, jos haluatte seurata minua, 
teidän on kiellettävä itsenne, otettava ristinne ja seurattava minua.  

Sodomiitit eivät kiellä itseään. Te lellitte heitä synneissään. He eivät kiellä syntejään. Eikä 
siellä ole katumusta. Jeesus sanoi, tulkaa sellaisina kuin olette, mutta teidän on muututtava.
-Osaatko lainata Joh. 3:16? Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan
Poikansa. Kuka tahansa uskoo häneen, hän ei menehdy vaan hänellä on ikuinen elämä. -Eli
se mitä uskot, pelastaa sinut. Oikein. Hän rakasti maailmaa, menneessä aikamuodossa 
2000 vuotta sitten, että antoi ainoan Poikansa. Mutta tänään emme voi nojata siihen, jos 
elämme synnissä. Minä uskon, että hänen sanansa on totta. -Etkö usko Joh.3:16? Etkö usko
tarpeeseen tehdä parannus? 

-En usko, että tämä etenee mihinkään. Me teemme tässä työtä. Rauta hioo rautaa. Hän 
tietää jonkin verran totuudesta ja minä tiedän totuuden. Joten meidän täytyy tulla Jumalan 
luokse sellaisena kuin olemme, mutta meidän täytyy kääntyä (convert). Siksi Jeesus tuli. 
Pelastamaan meidät synneistämme. Tämä on King James -Raamattu. Me puhumme 
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englantia, joten luemme tätä. Se on Jumalan sana. Paavali on Jeesuksen Kristuksen 
apostoli ja hän oli Pyhän Hengen inspiroima. Matkallaan Damaskukseen hän näki näyn. 
-Hän oli homofoobikko ja seksistinen ja minä olen kristitty enkä apollian [Apollian, mikä?]
enkä paavalian [Paulian, mikä?]. Hän vainosi kirkkoa. Minä olen Jeesuksen Kristuksen 
opetuslapsi. 

-Jos aiot perustella tätä, sinun on lainattava Jeesusta, jos olet kristitty. Minä lainaan 
Jeesusta. Okei. Jeesus sanoi, anna minun sanoa tämä. Jeesus sanoi Luukas 13:3, ellette 
kadu, te kaikki tulette menehtymään. Mitä katumus/parannuksen tekeminen tarkoittaa? Se 
tarkoittaa tapojemme muuttamista. Se tarkoittaa omien ajatuksien muuttamista synnin 
suhteen ja Jumalan seuraamista. Mutta takaisin siihen, mitä hän sanoi. Sinulla on 
tietynlainen tulkinta. Raamattu sanoo, että perustuksemme rakentuu profeettojen ja 
apostoleiden varaan. Jeesuksen Kristuksen ollessa johtava kulmakivi (chief corner stone). 

Niinpä apostoleilla oli valta Pyhältä Hengeltä kirjoittaa sanat Pyhän Hengen inspiroimana, 
joihin meidän tulee mukautua. -Tunnetko Johanneksen 3:16? Kyllä tiedän, mutta se pitää 
tulkita oikein. -Jeesus pelastaa sinut. Mutta meidän täytyy tehdä parannus (repent). Jeesus 
sanoi, ellette tee parannusta, te kaikki tulette menehtymään. Pitää uskoa evankeliumiin, 
mutta mitä Pietari sanoi helluntaina? Se on sitä, mitä First Baptist Church ei noudata. Kun 
he olivat uskoneet, se on apostolien teot 2:37-38, he sanoivat: "Miehet ja veljet, mitä 
meidän pitäisi tehdä?" Sen jälkeen kun he olivat uskoneet evankeliumin, Pietari sanoi, 
tehkää parannus ja ottakaa kaste. Jokainen teistä, Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta 
syntinne tulisivat puhdistetuksi ja vastaanottakaa Pyhä Hengen lahja. 

Niinpä parannuksen tekeminen/katumus on vaatimus ja se tulee sen jälkeen, kun olemme 
uskoneet evankeliumin. Me emme voi vain tulla Jeesuksen luokse ja olla sellaisia kuin 
olemme. Me menemme helvettiin sillä tavalla. Jumalan tapa on puhdas. Se on pyhä. 
Meidän on käännyttävä. Se on iso mielen muutos. Kääntyminen. Kaikki vanhat asiat 
menevät pois ja kaikki asiat tulevat uusiksi. -Tuo on sinun mielipiteesi. Ei se ole minun 
mielipiteeni vaan kerroin juuri, että se on Jumalan sana. -Koko kristitty maailma uskoo 
kirjoituksiin. Oletko sinä pastori? -Olen. -En ole tästä kirkossa vaan olen puhujavieraana.

Kuinka sinä voit olla saarnaaja, jos et usko, että Jumala on valtuuttanut sanansa. -No, kyllä 
minä uskon. Mitä sinä luet? Mitä Raamatun versiota? -Tavallisesti ESV, joskus KJV, joskus
NIV. -Minä katson eri käännöksiä saadakseni laajemman näkökulman. Sinä voit tehdä tuon
saman King James -versiolla, jossa sinulla on käytössäsi myös Strong's Concordance 
[kirjan aakkosellinen sisällysluettelo sen avainsanoista]. Okei. Sinä et tarvitse NIV:tä tai 
ESV:tä, koska ne ovat laimennettuja versioita. Niissä jätetään huomiotta Jumalan sana. -Ne
ovat tarkempia käännöksiä. No, minä kannatan tätä, koska Jumala on siinä säilyttänyt 
sanansa. 

Raamattu sanoo 1.Kor.6:9: "Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan 
valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei
hekumoitsijat eikä miehimykset." -Sinä lainaat Paavalia. -Sinä lainaat Paavalia. -Sana 
homoseksuaali ei ollut käytössä tuohon aikaan [King James -Raamatun aikoihin]. Se on 
miesten kanssa makaavat miehet (abusers of themselves with mankind). -Sinä olet Apollian
[mikä?]. He likasivat itsensä miesten kanssa. He jättivät ensimmäisen paikkansa kuten 
enkelit. -On paljon oppineita, jotka keskustelevat siitä, mitä hän todellisuudessa tarkoitti 
tuolla.

-Minä uskon, että Jeesus pelastaa minut. Okei. -Se on Joh.3:16, siihen minä ripustan 
hattuni. Mutta Jeesus sanoi, että nämä ihmiset kunnioittavat minua huulillaan, mutta heidän
sydän on kaukana minusta. Sinä juuri tunnustit huulillasi, että rakastat Jeesusta ja hän 
rakastaa sinua, mutta sydämesi on kaukana hänestä. Koska jos sydämesi seuraa Kristusta, 
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sinä noudatat hänen sanaansa. Okei. -Minäpä kerron sinulle jotain. -Jos löydät punaisella 
kirjoitettua sieltä, että gay-ihmiset menevät helvettiin, niin hyvä on. Jeesus sanoi, 
puhuttaessa avioliitosta ja erosta, että Jumala loi miehen ja naisen. Okei. Jotta he 
lisääntyisivät maassa ja jatkaisivat sukua.

-Ei Jeesus sanonut todellisuudessa mitään homoseksuaalisuudesta. No, hänen 
opetuslapsensa sanoivat ja hänen Isänsä sanoi. Jumala teki niin Vanhassa Testamentissa. Ja 
hänen opetuslapsensa tekivät niin Uudessa Testamentissa. Läpi koko Uuden Testamentin, 
Timoteuksen kirje, korinttilaiskirje, Juudaksen kirje. Okei. He jättivät luonnollisen tilansa, 
enkelit tekivät niin, ja heidät jätettiin pimeyteen odottamaan tuomiopäivää. -Aiotko tulla 
nauttimaan palveluksesta, sir. Ei kiitos, sir. -Miksi? Olen täällä julistamassa Jumalan sanaa 
niin pitkään, kun olemme täällä. Minulla on kirkko kotona, missä ylistämme Jumalaa 
hengessä ja totuudessa.

-Lainaatko Jeesusta koskaan siellä kirkossasi? Totta kai. Pastorini tekee niin. Hän on 
Pyhällä Hengellä täyttynyt pastori. Hän kastaa Jeesuksen Kristuksen nimeen. Hän asettaa 
käden ihmisten päälle ja he saavat Pyhän Hengen. Okei. Ja he puhuvat kielillä ja 
profetoivat. Aivan kuten sanotaan Jumalan sanassa. Se kaikki löytyy täältä. Sinun on vain 
luettava. Raamattu sanoo, minun ihmiset menehtyvät tiedon puutteeseen. Jopa Israelissa, 
monet kuolivat, menehtyivät, koska he eivät lukeneet Jumalan sanaa. Ja sitä tapahtuu 
täälläkin. Te tulette kirkkoon kuuntelemaan, mitä pastori kertoo, mutta teidän on luettava 
tarkasti tätä (dig deep into this).

Olen varma, että luet historian, biologian ja tieteen kirjallisuutta. Mutta kuinka hyvä olet 
Jumalan sanan tuntijana? Kun tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse, me teemme 
parannuksen, hylkäämme syntimme ja muutumme suoriksi. Elämme vanhurskaasti ja 
pyhästi Jumalan edessä. Raamattu sanoo, Jumala on pyhä ja sydämeltään puhtaat näkevät 
Jumalan. On surullista, että olemme yhteiskunnassa, jossa ajatellaan, että kaikki käy 
Jumalan kanssa. Ainoa asia, mikä sinun pitää tehdä on, love, love, love. Se on totta, Jumala
on rakkaus. Mutta hän on myös vihan Jumala ja vakava. Hyvä on.

Ainoa asia, mitä täällä opetetaan, First Baptist Church, kuinka rakastat naapuriasi. Mutta 
jos todella rakastat naapuriasi, sinä kerrot heille totuuden. Aamen. Jos näen tuon nuoren 
naisen talon tulessa, minä menen ovelle koputtamaan ja jos vastausta ei kuulu, potkaisen 
oven auki. Vedän hänet pois sängystään ja hän ihmettelee, miksi herätän hänet klo 3 
aamulla. Mutta kun hän on ulkona turvassa, hän tulee kiittämään minua. Ja hän näkee 
talonsa liekeissä. Ja siitä on kysymys, kun saarnaamme Jumalan sanaa. Ehkä varpaittesi 
päälle astutaan. Saatat pitää tätä töykeänä. Mutta jos kuuntelet Jumalan sanaa, 
tuomiopäivänä, kun Jumala säästää sinut, sinä kiität saarnaajaa. Mutta jos et ota Jumalan 
sanaa kuuleviin korviisi, olen pahoillani ihmiset, sinä tulet kärsimään pahojen kanssa. 

Raamattu sanoo, työskentele oman pelastuksesi eteen pelolla ja vavistuksella. Minä 
vapisen Jumalan sanan edessä. Aamen. Mies punaruskeassa antoi minulle kannatuksensa 
(thumbs up). Mutta pystyykö mies punaruskeassa perustelemaan sateenkaarilipun? Jeesus 
sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä eikä yksikään ihminen tule Jumalan luokse muutoin 
kuin minun kauttani. Raamattu sanoo, helluntaina Pietari käski heitä tekemään 
parannuksen. Ja ottamaan kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta heidän syntinsä 
tulisivat pestyksi. Täällä ei ole katumusta. Täällä ei ole kastetta Jeesuksen Kristuksen 
nimeen. Ainoa asia, mitä te olette, te olette katolisen kirkon sivuhaara. Te seuraatte 
isäänne, Tertulliania. Joka esitteli kolme jumalaa, monta jumalaa. Kolmiyhteiset jumalat. 

On vain yksi Jumala, kuule Israel, Herra Jumala on yksi. Ja yksi on Herra, Jeesus Kristus. 
Jumala on henki, ja ne, jotka ylistävät häntä, täytyy ylistää häntä hengessä ja totuudessa. Te
ihmiset olette pilaantuneita alusta lähtien. Voin päätellä sen nimestänne, First Baptist 
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Church. Ei Jumalan kuningaskunnassa ole kirkkokuntia (denominations). Johannes 
profetoi teidän kaltaisista, ihmiset. Te ette ole meistä. Te olette lähteneet pois meistä, jotta 
saisitte ilmaista itseänne. Ja te ette olleet meidän joukossa alusta lähtien. Miksi? Raamattu 
sanoo, ne jotka poikkeavat ymmärryksen polulta, pysyvät kuolleitten seurakunnassa. 

Meidät on rakennettu apostoleiden ja profeettojen perustukselle, Jeesuksen Kristuksen 
ollessa johtava kulmakivi. Ja kun tulemme Jumalan luokse, sen jälkeen kun olemme 
uskoneet evankeliumin, me teemme parannuksen ja otamme kasteen Jeesuksen Kristuksen 
nimeen syntiemme puhdistamiseksi. Ei arvonimiin, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
Ei siitä löydy veren puhdistavaa voimaa (blood remission). On olemassa synneistä 
vapautuminen vain yhdessä nimessä, se nimi on kaikkien muiden nimien yläpuolella, ja tuo
nimi on Jeesus Kristus. 

Raamattu sanoo, jota Jumala rakastaa, hän ojentaa. Hän kurittaa jokaista lasta, jonka ottaa 
vastaan. Kun minä olin, niin kutsuttu kristitty, kun elin synnissä, olin teeskentelijä-kristitty.
Olin kädenlämpöinen kristitty. Ajattelin, että oli hyväksyttyä tehdä syntiä ja kuitenkin elää 
Jumalalle. Kyseinen mies sanoi, etkö uskotko Joh.3:16? Totta kai uskon. Mutta monet 
teistä käyttävät Joh.3:16:sta päästäksenne ulos vankilasta ilmaiseksi -korttina. Ja se ei toimi
sillä tavalla. Sen jälkeen kun olet uskonut evankeliumin, sinä teet parannuksen. Jos et tee, 
Raamattu sanoo, toivoisin teidän olevan joko kuumia tai kylmiä, koska olette 
kädenlämpöisiä, minä syljen teidät ulos suustani. Johanneksen ilmestys 3:16. Se 
tarkoittaa, että istutte hajareisin aidalla. Te ette ole kuumia tai kylmiä vaan olette 
kädenlämpöisiä.

Ja Jumala tulee sylkemään teidät pois suustaan. Sitä tarkoittaa, kun olet kompromissi-
kristitty. Sitä tarkoittaa, kun olet passiivinen kristitty. Sitä tarkoittaa, kun vaellat kristittynä,
etkä koskaan saarnaa katumusta. Ihmiset, kerron teille täällä tänään. Voitte sulkea oven 
minulle, mutta ette tule sulkemaan ovea Jumalalle tuomiopäivänä. First Baptist Church 
täällä. Kuinka kauas First Baptist Church on langennut. 
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