
Video: https://www.youtube.com/watch?v=AvbW3i-sFu8
Sijainti: Mira Costa College, Oceanside CA.

LEUAT putoavat hiljaisuuteen, kun saarnaaja pääsee vauhtiin! 
(jopa koira istuu ja kuuntelee)

-Mihin suuntaukseen/kirkkokuntaan [denomination] sinä kuulut? Olen uudestisyntynyt 
kristitty. -Se ei ole kirkkokunta. Raamattu sanoo, ettei Jumalan kuningaskunnassa ole 
kirkkokuntia. Mitä Raamattu sanoo kirkkokunnista? Raamattu sanoo, että heitä kutsuttiin 
ensimmäisenä kristityiksi Antiokiassa. Joten, sinä olet kristitty tai sitten et. Jos sanot 
olevasi kristitty ja tuet tätä [osoittaa sormellaan julistetta], Raamattu sanoo sinua 
kädenlämpöiseksi. Hän oksentaa sinut ulos suustaan. Sinä olet tekopyhä. Sinä istut aidalla 
hajareisin. 

Minä olin kädenlämpöinen kristitty. Ok, kun minä otin Jumalan vakavasti ja Hän otti minut
vakavasti, minä tein parannuksen. Aloin elämään pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Minulla 
oli tapana tehdä 80% näistä synneistä. 80-90. En ollut koskaan homoseksuaali, koska pidin 
naisista liian paljon - olin huorintekijä [fornicator]. Kunnes menin naimisiin, hän on 
vaimoni. Yksi mies, yksi nainen. Raamattu sanoo, välttääksemme haureutta, olkoon 
jokaisella miehellä oma vaimo ja jokaisella vaimolla oma mies. Se on 1.kor.7:2. 

-Miksi sinä edes olet täällä? Joo, kyllä minä haluaisin mennä nettiin surffaamaan juuri nyt. 
Mutta kyse ei ole siitä, mitä minä haluan. Kysymys on siitä, mitä Jumala haluaa. Jeesus 
sanoi, Isä, jos on mahdollista, menköön tämä malja ohitseni, koska hän ei todella halunnut 
mennä ristille ja kärsiä sitä, minkä hän kärsi. Mutta hän jatkoi, kuitenkin, ei minun tahtoni 
vaan Sinun tahtosi tapahtukoon. Joten, hän kysyi, miksi olen täällä. En välttämättä halua 
olla täällä, mutta tiedän, mikä Jumalan tahto on. Jeesus sanoi, menkää kaikkialle 
maailmaan ja julistakaa hyvät uutiset kaikille luoduille. Kukaan teistä ei ole poikkeus.

Oletko sinä kristitty? -Olen buddhalainen. Ok, tarkalleen, tarkalleen. No, hän sanoi 
olevansa buddhalainen. -Kunnioitatko sinä ketään meistä? Odota hetki. Kyllä. Kyllä. 
Kaikkia teitä. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Yksikään ihminen ei tule 
Jumalan luokse muutoin kuin minun kauttani. Toisin sanoen, Buddha, on väärä jumala. 
Hän on väärä malli jumalasta. Jeesus tuomitsi väärät jumalat. Ok, Raamattu sanoo, 
ensimmäinen käsky kuuluu: rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämelläsi, mielelläsi, 
sielullasi ja voimallasi. Ja naapuriasi kuin itseäsi. Joten, onko kenelläkään oikeita 
kysymyksiä? Pois lukien pilkkaajat.

Oikeita kysymyksiä, hyvä on, niin madam. -Onko tämä oikea tapa esittää asia? Oletko 
koskaan kuullut kovasta rakkaudesta? -Minä itse vartuin sellaisessa ympäristössä. Anna 
kun kerron sinulle tämän. Noin 50-60 vuotta sitten, kun tällaista synnillistä yhteiskuntaa ei 
edes ollut olemassa, ehkä hieman pehmeämpi äänensävy olisi riittänyt. Mutta me elämme 
viimeisiä aikoja, kun synti on kovaa ja vakavaa ja me tarvitsemme kovaa, vakavaa 
saarnaajaa. Joten, minä mukaudun tähän aikaan. En ole täällä lellimässä teitä ja sanomassa,
että on ihan ok olla tuo ja on ok olla tämä. Olen täällä kertomassa teille, että Jumala loi 
teidät tiettyä tarkoitusta varten. 

En halua olla tuossa kuvassa. [homoseksuaali esittelee itseään] Ei, ei, ei, en halua olla siinä
kuvassa. En halua tukea sitä, mies. Ok, tuo ei ole oikein. Tuo ei ole oikein. -Minun 
jumalani... Anna hieman tilaa, mies. Sinä tarvitset vaimon. Sinun pitää mennä naimisiin, 
mies. Ja saada kauniita lapsia. Jumala haluaa antaa sinulle lapsia jonain päivänä, mies. -En 
halua lapsia. Ei sinun ole pakko, mutta se on Jumalan suunnitelma. Hän sanoi, täyttäkää... 
-Mutta se ei ole minun suunnitelmani. Heh, mitä jos sinun vanhempasi olisivat ajatelleet 
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noin? Sinä et olisi täällä, madam. Eikö? -Se olisi ok. Ei, sinä nautit elämästä, eikö totta? 
Nautitko elämästä? Nautitko elämästä? Kyllä, aamen! Elämä on hyvää. 

Joten, minulla oli juuri keskustelu, sir. Sinä et ole kristitty. Et ole kristitty, mies. Et ole 
kristitty. Onko muita kysymyksiä? Muita kysymyksiä? Väärää kristillisyyttä! Viimeisten 
päivien kristillisyyttä! Hylkiöitä. Luopioita. Jeesus sanoo, että viimeisinä aikoina 
joukossanne tulee olemaan vääriä opettajia, joten teidän on oltava tarkkoina, ihmiset. 
-Oletko sinä Jumala? Minä julistan Jumalan sanaa kirjaimellisesti. -Mutta onko sinulla 
oikeus tuomita? Kyllä, minä olen Jumalan viestinviejä. Minä tuomitsen vanhurskaasti, sir. 
Kyllä, 1.kor.2:15. Anna kun luen sen sinulle. Onko meillä oikeus tuomita? 

Ok, 1.kor.2:15: "Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee [judge=tuomitsee] kaiken, 
mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan [judge=tuomita]." -Raamattu ei näytä 
oikealta. Kuka niin sanoi? Niinpä, meidän on tuomittava vanhurskaasti. Ei tekopyhästi. En 
käske teitä tekemään mitään, mitä en itse jo tee. Sanoin, että minulla oli tapana olla tällä 
listalla. Minä olin syntinen, mutta Jumala muutti minut ja minä tein parannuksen. Ja kaikki
te, voitte saada anteeksiannon myöskin, mutta enemmistö teistä pitää synneistään. 

-Kaikki ovat syntisiä. On olemassa ero, kun teet virheen ja... Anna minun vastata. On ero 
siinä, kun teet virheen tahtomattasi ja siinä, kun elät päättymättömässä synnillisessä tilassa.
Kun aikaisemmin ollessani kädenlämpöinen kristitty, minä etsin syntiä. Kun oli maanantai,
odotin perjantaita. Menin ulos juomaan ja hain sen tytön ja te tiedätte, mistä minä puhun. 
Kun olet kristitty, sinä et etsi syntiä vaan sinä noudatat Jumalaa, rukoilet, elät Jeesukselle ja
teet Jumalan tahdon. Kun, kun, lankeat syntiin, odota hetki. Kun lankeat syntiin, sinulla on 
edustaja Isän luonana, Jeesus Kristus, hän antaa sinulle anteeksi. Hän tuntee sydämeesi, jos
pelaat pelejä [et ota syntiä vakavasti].

-Mitä jos julistaisit rakkautta sen sijaan, mitä teet parhaillaan. Sir, ne kuuluvat samaan 
pakettiin. Ne tulevat saman paketin mukana. Meidän on tunnettava molemmat puolet. 
-Kuuntele, miksi et julista Jumalan rakkautta sen sijaan, että julistat tuomiota. Sir, meidät 
on hukutettu yhteiskuntaan, missä kaiken kattava armo tarkoittaa sitä, että voit tehdä ihan 
mitä tahansa. Kaikki on vaan love, love, love. On korkea aika, että joku tulee tänne 
kertomaan teille Jumalan toisesta puolesta, joka ei ole niin rakastava. Se on vihaa, tuskaa ja
pelottavaa. Aina on olemassa toistensa vastakohdat, se löytyy jopa luonnosta. Valo, 
pimeys, kuuma, kylmä.

-Minä haluan tietää, mikä on seksi-intoilija. Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Seksi-intoilija 
on henkilö, joka osallistuu ennen avioliittoa tapahtuvaan seksiin tai avioliitossa on seksiä ja
hän ei ole tyytyväinen. Joten, jos et ole vielä avioliitossa ja osallistut seksiin, sitä pidetään 
seksi-intoilijana. Ok, jos olet tehnyt muutaman virheen, sinä pyydät anteeksi Jumalalta, 
jonka jälkeen pidättäydyt kunnes olet avioliitossa. -Mielestäni sinä kuvailit juuri 
esiaviollisen seksin. Seksi-intoilija, hei mies, ne ovat sama asia. Tarkoitan, hyvä on. Mikä 
on seksi-intoilija sinun mielestä? -Minä ajattelen, että ihmiset vain harrastavat seksiä. 
Ihmiset, mikä on lääketieteellinen termi, niin kutsuttu, lääketieteellinen termi seksi-
intoilijalle? [paraphilia] Kenelläkään täällä ei ole tietoa. 

Ruokavalio- ja vaatetusmääräykset eivät ole voimassa Kristuksen takia, mutta 
moraalisäädökset ovat muuttumattomia. -Laki on laki. Simpukoiden syöminen on sallittua, 
ok? Mutta huoruudessa eläminen [fornication] ei ole sallittua. Meidän on tutkittava 
totuuden sanaa oikein, mies. Meillä on oltava ymmärrys siitä, mikä on taakse jäänyttä 
Kristuksen myötä ja mikä on yhä jäljellä. Hyvä on, eli Vanhassa Testamentissa murha oli 
kielletty. Samoin Uudessa Testamentissa murha on kielletty. Koska kyseessä on 
moraalilaki. Ruokavaliosäädökset, kuten pidättäytyminen tietyistä kaloista ja äyriäisistä, 
eivät ole voimassa Kristuksen takia. Raamattu sanoo, Jeesus sanoo, ei ihmistä turmele se, 
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mikä menee hänen sisäänsä vaan se, mikä tulee hänestä ulos. Se tarkoittaa puhettasi. 
Toimintaasi. Joten voit syödä lihaa, kohtuudella tietenkin. Ne eivät ole voimassa, mutta 
homoseksuaalisuus, aviorikos, ahneus, juoppous, kaikki moraalilait ovat voimassa. Se on 
syy, miksi meidän on tehtävä parannus.

Koska luonnossa, luonnollinen ihminen pitää noista asioista. Siinä on kyseessä Aatamin 
luonne, eläimellinen luonne. Mutta jopa moraalisessa yhteiskunnassa, sitä paheksutaan. 
Jopa toisissa uskonnoissa uskotaan perinteiseen avioliittoon. Olen täällä julistamassa, jos 
sinulla on asiaa, voit esittää sen. Onko vielä muita kysymyksiä ihmiset? Koska alkaa olla 
jo myöhä ja haluamme lopettaa tältä päivältä. -Eikö Jumala tuomitse? Oikein, minä olen 
valmis siihen, että Jumala tuomitsee minut. Joka päivä, minä olen Jumalan tarkan silmän 
alla. Minun on tarkkailtava, mitä katson, mitä puhun ja miten käyttäydyn. Ja jos teen 
virheen, minun on nopeasti tehtävä parannus. 

Minä en lakaise virheitäni maton alle kuten monet teistä tekevät. -Mikä on 
kädenlämpöinen kristitty? Minä olin kädenlämpöinen kristitty. Silloin minä lakaisin asiani 
maton alle. Kädenlämpöinen kristitty paatuu. Hän menettää silloin herkkyyden tuntea 
Pyhän Hengen. Ok, kun soitat kitaraa, sormesi iho paksuuntuu. Kun harjoittelet kitaralla, 
kun harjoittelet synnillä, sinä alat saada paksuuntuneen sydämen. Joten, aina on hyvä olla 
herkkyyttä Hengelle, jotta tiedämme, kun Jumala sanoo: "Pysähdy!" Silloin sinä kuuntelet 
ja pysähdyt. Mutta jos Hän sanoo, pysähdy, ja sinä vain jatkat sitä. Raamattu sanoo, hän 
joka tietää mitä pitäisi tehdä, eikä hän tee, kyseessä on synti. Joten jos Jumala on jo saanut 
teidät vakuuttuneeksi tämän listan synneistä, en tiedä mitä ne ovat, ainoastaan itse tiedätte. 
Teidän on pysähdyttävä, pyydettävä Jumalalta anteeksiantoa ja tehtävä parannus. Tai 
seurauksena on Jumalan tuomio kohdallanne ja se ei tule olemaan nättiä. 

En tiedä, mitä se pitää sisällään, koska se vaihtelee ihmisittäin. Se voi olla klamydia, 
tippuri, suunnittelematon raskaus. Ja sitten sinä kerrot hänelle, mene ja tee 
raskaudenkeskeytys. Sitten hän menee ja tekee raskaudenkeskeytyksen, ja nyt hänellä on 
hartioillaan murha. Koska Raamattu sanoo, Jumala vihaa viattoman veren tahraamia käsiä. 
Ja ne ovat viattomia, pieniä ihmisiä kohdussa. Ja heillä on elämä. Jos et kykene elättämään 
lasta, tule luokseni, minä osoitan sinulle resursseja tai henkilön, joka voi adoptoida. Aina 
löytyy ihminen, joka ei itse voi saada lasta ja joka haluaa lapsen. Mutta me emme mene 
paikalliselle raskaudenkeskeytysklinikalle, koska se on murha. Hyvä on.

Te ette kuule tällaista puhetta heiltä, koska he tukevat Planned Parenthood [syntyvyyden 
sääntelyssä käytetään myös raskaudenkeskeytystä]. He sanovat, hurraa, hurraa, Planned 
Parenthood. Nainen sanoo, minun kehoni ja minun valintani. Ei, kyseessä on sinun kehosi, 
koska Jumala antoi sen sinulle ja että olet vastuullinen sen kanssa. Ja mitä tahansa Jumala 
tuottaa kehosi kautta, sinun on oltava kaksinverroin vastuullisempi. Kolminkertaisesti, 
nelinkertaisesti vastuullisempi. Erityishuolenpitoa. Koska elämä on arvokas asia. Ja se 
alkaa kohdussa eikä ensimmäisestä henkäyksestä kuten jotkut raskaudenkeskeyttäjät 
sanovat. Tuo lapsi, oletteko koskaan kuulleet ultraäänestä. Onko joku kuullut ultraäänestä? 
Hyvä on sitten, siitä me tiedämme, että elämä alkaa kohdussa.

Ihmiset, en sano, että vihaan teitä ja olette matkalla helvettiin. Mutta jos ette tee 
parannusta, Jumalalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin heittää teidät ikuiseen pimeyteen. Ja 
siellä ei juhlita Saatanan kanssa ja eletä synnissä. Se tulee olemaan eristysselli ja tuskaa. 
Kuten sanoin, en tiedä, mitä se pitää sisällään. En halua itse kokea sitä, ja siksi, minä 
noudatin Jumalaa ja tein parannuksen, menin avioliittoon. Ja pyrin elämään pyhää elämää 
joka ikinen päivä. Ja minä rukoilen, että minut luetaan sen arvoiseksi, etten itse joudu 
kokemaan kaikkia niitä asioita, joita maassa koetaan Jumalan toimesta. Minä haluan 
välttyä Jumalan vihalta. En halua kärsiä yhdessä syntisen kanssa. Enkä sano tätä 
halveksien teitä vaan kehotan: hyppää laivaan! Koska tulva on tulossa. 
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Ei toinen tulva vaan Jumalan tuomion tulva. Ja aivan kuten Nooan päivinä, vain kahdeksan
sielua pelastui, koska he hyppäsivät laivaan. Kaikki muut, Raamattu sanoo, menehtyivät 
tulvassa. Enkä halua kenenkään teistä menehtyvän. Haluan kaikkien teidän tekevän 
parannuksen ja pelastuvan. Ja sitten eräänä päivänä, kun olemme toisella puolella, te 
annatte minulle ylävitosen ja sanotte: "Kiitos saarnaaja! En pitänyt siitä, mitä julistit siihen 
aikaan. Mutta tiedän, että se oli hyväksi sielulleni, koska olen täällä. Minä tein sen."

***Pyhä Henki sai yleisön vastaanottamaan Jumalan sanaa. Saalistajat eivät olleet kovin 
kaukana takanamme. Mutta siitä huolimatta, uskon, että sieluja pelastui!

Lopun ajat ovat täällä. Tukekaa niitä, jotka tekevät töitä evankeliumin parissa.
Lahjoituslinkki kuvausalueella.***
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