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Sitä kutsutaan epäjumalanpalvelukseksi. Ja Raamattu sanoo, ettei kenelläkään epäjumalanpalvelijalla ole 
perintöosuutta Jumalan kuningaskunnassa. Teidän on tutkittava elämäänne ja sitä, mikä siinä sellaista, mitä 
rakastatte enemmän kuin Jumalaa. –Kaikki täällä eivät tunne samalla tavalla. Sir, me saarnaamme täällä 
avoimesti kaikille. Jos se saa sinut vakuuttuneeksi, silloin se saa sinut vakuuttuneeksi. Jos se ei vakuuta 
sinua, jatkakaa matkaanne. Me emme osoita saarnaamme kenellekään henkilökohtaisesti. Me julistamme 
kaikille.  

Jos joku havaitsee olevansa epäjumalanpalvelija, he voivat katua, kääntyä Jumalan puoleen, ja sanoa: 
”Jumala anna anteeksi.” Ei niin kuin minulla oli tapana tehdä aikaisemmin – tein sitä paljon. Kysykää vaikka 
vaimoltani. Tein sitä sunnuntaisin , maanantaisin, katsoin UFC:tä. Se on ylen määrin. En ole sanonut mitään 
comic.com:ia vastaan eikä siinä ole mitään väärää enkä ole koskaan saarnannut sitä vastaan. Tarkastele 
elämääsi ja varmistu siitä, ettet tee sitä liikaa. Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, että pääset tämän 
maailman asioista voitolle. –Mene vain pois. Ei, me saarnaamme Jumalan sanaa. Kävele tuonne. Sir, sinä 
joudut putkaan, mitä sanot siihen. Haluatko mennä putkaan? Sinä valtaat minun alueeni, sir. Olemme 
julkisella jalkakäytävällä. Et voi rajoittaa minua julkisella jalkakäytävällä. Sitä kutsutaan vapaan kulkemisen 
estämiseksi. Sinä estät minua kävelemästä, joten rajoitat minua. Ymmärrätkö?  

Sinä yrität houkutella minua kävelemään sinua päin, joten voit kutsua poliisit ja minä nostan syytteen 
häirinnästä. Näettekö, miten paholainen toimii. Tämä on täydellinen esimerkki. Pahojen henkien esimerkki. 
Pahoja henkiä. He eivät halua Jumalan sanan menevän eteenpäin. He yrittävät estää Jumalan sanaa 
pelastamasta sieluja. Jumala voi päästää sinut vapaaksi alkoholista. Hän voi vapauttaa sinut marihuanasta. 
Islamilaisuudesta. –Mikä on kirkkosi nimi? Uudestisyntynyt kristitty. –Oletko sinä muslimi? Olen 
uudestisyntynyt kristitty, sir. Islam ei ole uudestisyntynyt kristitty, koska he ylistävät Muhammedia. He 
korottavat ihmisen. Me saarnaamme islamia vastaan. Me emme vihaa heitä vaan rakastamme heitä. Me 
haluamme heidän katuvan.  

-Entäpä nämä täällä olevat ihmiset? Katso näitä nuoria täällä takana, he tarvitsevat sanaa. Ja sinun kehosi, 
en tee pilaa kehostasi, mutta sinun kehosi estää signaalia kulkemasta. Se estää äänen kulun. En tee pilaa 
painostasi. Teidän ei pitäisi tuomita henkilöä, mutta teidän pitäisi tuomita heidän tekonsa. Aamen. Aamen. 
Jeesus ei nähnyt kaikkien toimia, kun hän saarnasi. Saarnasi. Ja ihmiset, jotka elivät pahaa elämää, tulivat 
vakuuttuneeksi. Ihmiset lähestyivät Häntä ja kysyivät neuvoja siihen, mitä pitäisi tehdä. Mutta pilkkaajat 
yrittivät estää Jeesusta. He yrittivät häiritä Jumalan sanaa. –En pilkkaa sinua. Jos aiot kuunnella, älä silloin 
puhu päälleni ja päästä ihmiset kulkemaan vapaasti. –Meillä on sama oikeus kuin sinulla seisoa 
jalkakäytävällä. Te voitte tehdä niin, mutta älkää tunkeutuko alueelleni. En tarvitse paitaa. En tarvitse 
paitaa. Kääntykää Jeesuksen Kristuksen puoleen ihmiset, koska on vain yksi tie Isän luokse. Ja se on Hänen 
kauttaan. Älkää menkö Marian luokse. Jos olette koskaan rukoilleet rukousnauhan kautta, pyytäkää 
Jumalaa antamaan anteeksi. Jos käytätte rukouskaulakorua (bead), heittäkää ne menemään. Kun menette 
kotiinne tarttukaa kaulakoruihinne ja heittäkää ne niin kauas kuin voitte.  

Jos teillä on ristiinnaulittu Jeesus roikkumassa kaulassanne, ottakaa se pois ja polttakaa poroksi. Antakaa se 
minulle, niin minä murskaan sen. Koska sitä kutsutaan epäjumalanpalveluksi. Meidän ei pitäisi tehdä 
mitään, mitä sanotaan veistetyksi kuvaksi. Hyvä on. Kääntykää Jeesuksen Kristuksen puoleen. Me 
palvomme näkymätöntä Jumalaa hengessä ja totuudessa. –Sinä olet Saatanan vallassa, oletko sinä 
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Saatanan vallassa? Tutkikaa Raamattua, joka osoittaa teille todisteet Jumalasta. Työmiehen ei pidä olla 
häpeissään, kun hän oikealla tavalla tutkii totuuden sanaa. Te puhutte pyhistä sodista. He kantoivat ristiä 
mennessään Jerusalemiin ja tappoivat muslimeja ja juutalaisia. Ne olivat katolisen kirkon edustajia. Se on 
juuri tämä asia, mikä aiheuttaa enemmän ja enemmän väkivaltaa maailmassa – kirjoitusten vääristely. 
Ihmiset, jotka eivät ymmärrä Jumalan sanaa. He vääristelevät Jumalan sanaa omaksi tuhokseen. He ottavat 
Raamatun ja tappavat ajatellen, että Jumala on heidät lähettänyt. Mutta todellisuudessa he tekevät juuri 
tätä (näyttää tekstiä paidassaan). He eivät lue oikein. He vääristelevät sitä. He kääntelevät sitä.  

Paholainen on vääristelijä. Alussa hän kertoi Eevalle. Alussa hän sanoi Eevalle: ”Onko Jumala sanonut, 
ettette saa syödä kaikista puista?” (Genesis 3:1) Ja mitä Eeva teki? Hän söi hedelmän puusta ja teki syntiä. 
Joten Paholainen vääristeli Jumalan sanaa hyvin ovelasti ja petti  Eevan. Siksi on sotia ja pyhiä sotia. Ja 
sotaisia ristiretkiä, koska he noudattivat vääristynyttä oppia. Siksi Raamattu sanoo, opiskelkaa, että löydätte 
todisteet. Hyvä on, sinut on siis kastettu, mutta sinä et ole katunut. Hyvä on, sinä hyppäsit suoraan 
numeroon kaksi, mutta jätit välistä numero yhden. –Minut kastettiin lapsena. Miksi me kastamme lapsia? 
Meidän ei pitäisi tehdä niin, koska heillä ei ole tietoa mistään. Meidän on oltava niin vanhoja, että 
ymmärrämme, mistä on kysymys, jotta meidät voidaan kastaa. On siis tiedettävä miksi minut kastetaan? 
Siinä pestään minun syntini pois Jeesuksen Kristuksen kautta ja me tunnistamme itsemme Hänen kanssaan 
kasteessa. Siinä tilanteessa vanha ihminen kuolee vedessä ja sinusta tulee uusi ihminen Kristuksessa kuten 
Kristus nousi kuolleista.  

Siksi sinä tulet ylös vedestä. Sen jälkeen elämme oikein (vanhurskaasti) ja noudatamme Hänen käskyjään. 
Mutta hän sanoo, ettei ole koskaan katunut. Hänen täytyy katua, koska hän oli vain pikku vauva, kun hänet 
kastettiin. Niinpä katolinen kirkko, haluaa kastaa lapsia ja pirskottaa vettä. Havaitsetteko, että perustus on 
jo mätä. Näkymättömiä demoneita ja näkymättömiä enkeleitä juuri nyt. Teidän kaikkien sieluista on 
kysymys. Niin kuin se demoni , joka asteli tässä edessäni eikä halunnut minun saarnaavan Jumalan sanaa. 
Koska hän oli täynnä demoneita. Hän tunnustautui tunnustukselliseksi katoliseksi eikä halua kieltää 
katolilaisuuttaan eikä ylistysmenojaan Marialle ja Paavin epäjumalanpalvelustaan. Koska nuo demonit ovat 
syvällä siellä ja lukkiutuneet sinne heidän sisäänsä. Juuri siksi, ihmiset, me saarnaamme kuten saarnaamme. 
Me teemme tätä voimalla, mutta se on ainoa tapa saada otetta joihinkin ihmisiin. Pyhän Hengen voitelun 
:avulla. Kyllä, sir. Luin juuri siitä. Olen juuri lukenut siitä. Matteus 7:1: ”Älkää tuomitko, ettei teitä 
tuomittaisi.”  

Se tarkoittaa, että sillä mittatikulla, mitä itse käytät, sitä käytetään sinun mittaamiseen. Miten itse 
tuomitset, sinut tuomitaan. Jos tietäisin heidän nimensä. Ei, ei, ei. Sinä sanot, että puhun yleisellä tasolla. 
Miten voin tuomita yksilöitä silloin? Hyvä on, en siis tuomitse yksilöitä. Hyvä on, minä ammun Jumalan 
sanaa kuin haulikolla. Se leviää. En ole pistoolimies. En kerro yksilöille, että sinun pitää tehdä tätä ja sinun ei 
pidä tehdä tätä. Ei. Ei. En edes tunne elämääsi. Saarnaan avoimesti kaikille. Kuka tahansa elää synnissä ja 
menee kotiin katsomaan pornoa, juomaan itsensä humalaan, täällä on lapsia, ymmärrän sen. Joskus 
meidän on opetettava heille jo nuorella iällä, että tämä on väärin. Jos teet jotain sellaista suljettujen ovien 
takana ajatellen, ettet jää siitä kiinni, Jumalan silmät näkevät sekä hyvät että pahat. Hän tietää, mitä 
tapahtuu. Minä tein sitä. –Me kaikki teemme sitä. Ei, me kaikki emme tee enää sitä. Siksi meitä kutsutaan 
entisiksi syntisiksi. Hyvä on. 

Me tiedämme, että Jumalan laki on ihmisen lakia ylempänä ja Hän tuomitsee meidät, näkipä kukaan 
ihminen tekomme tai ei. Hyvä on. Se on totta. Jumala tietää. –Hän antaa anteeksi. Hyvä on, mutta älä käytä 
anteeksi antoa hyväksesi siten, että tallaat Hänen lakinsa ja elät tahallisesti synnissä. Raamattu sanoo, joka 



tietää, mitä pitäisi tehdä eikä tee, se on hänelle synniksi. Jos tiedät, että asia on väärin ja sinä vain jatkat 
sen tekemistä ja sanot, että no minä vain kadun syntiäni. Sanot, että minä piiloudun anteeksi annon 
sateenvarjon alle. Koska Jumala antaa anteeksi minulle, joten voin jatkaa synnillistä elämääni. Minä kadun 
vasta kun pääsen kotiin. Sitä kutsutaan tahallisessa synnissä elämiseksi. Raamattu sanoo, tiedät Jeesuksen 
veren silloin, kun vapiset Jeesuksen veren alla. Hepr. 6:4 ja 10:26. Sir, teidän on luettava Raamattuanne. 
Raamattu sanoo Vanhassa Testamentissa, he tekivät ylimielisesti. Hyvä on. Sitä kutsutaan ylimieliseksi 
synniksi. Se on ennalta suunniteltua ja ennalta laskelmoitua. Ja sitten elät siinä synnissä. Se ei ole vahinko. 
Voi, minä vahingossa kirosin tuon henkilön, joka oli minua kohtaan epäkohtelias. Voit tehdä sen vahingossa, 
mutta silloin menet kotiin ja kadut. Mutta älä hanki itsellesi ikävyyksiä. Ette voi kulkea etsimässä syntiä. Et 
voi sanoa Saatanalle: ”Tänään menemme klubille ja meillä on onnea ja tapaamme tyttöjä ja seksiä ja 
sunnuntaina menen kirkkoon ja pyydän Jumalaa antamaan anteeksi.”  

Koska minulla on Jeesuksen veri elämäni päällä. Ei, ei, ei. Se ei ole porsaanreikä. Jumala tietää tarkalleen, 
mitä tuon yksilön elämässä on menossa. Kuten kävi israelilaisille. Raamattu sanoo, että he laskelmoivat. Se 
tarkoittaa, että he suunnittelivat omat syntinsä tarkoituksella. He halveksivat Mooseksen lakia ja heidät 
teurastettiin sillä paikalla – heidät kivitettiin kuoliaaksi. Kuinka paljon enemmän ne teistä, jotka tahallaan 
tekevät syntiä ja jotka vähättelevät armon henkeä. Millaisen rangaistuksen te oletatte saavanne? 
Läpsäytyksen? Avokämmenellä? En usko siihen. Juuri siksi Raamattu sanoo, että työskennelkää oman 
pelastuksenne puolesta pelolla ja vavistuksella. Jokainen päivä merkitsee! Raamattu sanoo, että jos 
teemme syntiä, meillä on puolustaja Isän luona. Me voimme siksi saada anteeksi, jos tunnustamme 
syntimme, hän on uskollinen ja oikeudenmukainen antamaan meille anteeksi syntimme ja puhdistamaan 
meidät kaikesta vääryydestä. 

”saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella 
pitkämielisyydellä ja opetuksella.” (2. Tim. 4:2) 

 

 


