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Video: https://www.youtube.com/watch?v=oyV2xJvtJAA

1. Joh.4:18: ”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä 
pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.”

"Mitä jos AHDISTUS [kärsimys, piina] on minun mielihyvän lähteeni?" Comicon

-Mitä jos ahdistus on sinun mielihyväsi? Tämä yltäkylläinen elämä on rakkaudellinen elämä. -
Mitä jos ahdistus on sinun mielihyväsi? Anteeksi kuinka? -Mitä jos ahdistus on sinun 
mielihyväsi? No, koska, jos ahdistus on mielihyvän lähteesi? -Niin. Et ole silloin ymmärtänyt 
ahdistuksen määritelmää. Siitä on kysymys. Kun olet ymmärtänyt määritelmän, mikä Jumalan 
silmissä on ahdistusta, ahdistus ei tule olemaan mielihyvän lähteesi. En toivo ahdistusta sinulle 
tai pahimmalle viholliselleni. En halua kenenkään kokevan synkintä pimeyttä (blackness of 
darkness). 

-Mitä jos vihaan itseäni? Jos vihaat itseäsi? Ymmärrä, että sinä hengität. Raamattu sanoo, että 
jokaiselle elävälle on jäljellä toivoa. Elävä koira on parempi kuin kuollut leijona. Joten, niin 
pitkään kun keuhkosi pumppaavat ilmaa, olet Jumalan armon alla, mies. Jos vihaat itseäsi, 
Jumala rakastaa sinua. -Kiitos tuosta. Joten, älä vihaa itseäsi vaan rakasta itseäsi niin kuin Jumala
rakastaa sinua. Paholainen haluaa, että vihaat itseäsi. Paholainen haluaa, että hakkaat itseäsi sen 
vuoksi, mitä menneisyydessäsi on tapahtunut. Mutta, tänään on uusi päivä. Raamattu sanoo, 
Jumalan armo uusiutuu päivä toisensa jälkeen. Joten, kun heräät sängystäsi, siinä on kyseessä 
uusi Jumalan päivä. Hän ei pyyhkäissyt sinua pois. Halleluja!!!

-Tämä päivä on hauskuutta varten. -Ihmiset ovat tulleet tänne pitämään hauskaa. Okei. Ja minä 
olen täällä hauskaa pitämässä. Minä pidän sitä ilona, että voin kertoa ihmisille pelastuksesta, 
mies. Koska monet ihmiset ovat. Koska monet ihmiset kamppailevat täällä. -Mitä jos ihmiset 
vain etsivät mielenrauhaa? En tiedä, mitä kaikkien ihmisten mielessä liikkuu, sir. En ole Jumala. 
Täällä on joitain ihmisiä, jotka ovat todellisissa ongelmissa. He kärsivät. Jeesus jätti ne 99, ja 
lähti yhden sielun perään. Se ei ole hätiköintiä. -Sinä sanoit, että olet täällä ihmisiä varten. Kyllä,
mutta meillä ei ole oikeutta olla töykeitä, jotta saamme ihmiset kuuntelemaan. Okei, tämä on. 
Tämä on vapaa maa. 

Me kiitämme Jumalaa tästä maasta, jossa meillä vapaa puheoikeus. Raamattu sanoo, kuinka he 
voivat kuulla ilman saarnaajaa? -Tiedätkö, miten evankeliointi pitää tehdä? Kyllä, mutta me 
olemme julkisella paikalla, sir. Emme ole kirjastossa. Jos olemme kirjastossa, koulun pihamaalla,
minun puheeni on hyvin lempeää. Mutta minulla on [täällä] vain muutama sekunti aikaa, ennen 
kuin te ihmiset, kävelette kuoleman ovista sisään. -Kuoleman ovista? Jotkut teistä. Jotkut teistä. -
Kuoleman ovista? Jotkut teistä. Epäjumalanpalvelijat esimerkiksi, mies. Ymmärrätkö, että jotkut 
näistä ihmisistä täällä, he ylistävät niitä figuureja ja patsaita, eivätkä he lue Raamattuaan - eivät 
lainkaan! 

Heidän elämänsä ei ole tasapainossa, mies. -He eivät vahingoita muita ihmisiä. Se merkitsee 
näille ihmiselle jotain! Se on epäjumalanpalvelusta, sir. Katso tätä. Katso. Se on 
epäjumalanpalvelusta, mies. -Tiedän, tiedän, mitä se on. -Olen opiskellut sitä. Joten, mikä 
tahansa varastaa aikaasi Jumalan parissa, sitä voidaan pitää epäjumalanpalveluksena. Meillä on 
oltava tasapaino. Voit kyllä tulle tänne, mutta varmistu siitä, että se on tasapainossa Jumalan 
sanan ja Jumalan tahdon kanssa! -Entäpä jos suosikkiaiheesi on Kevin Smith ja sinä kuolet? Mitä
Kevin Smith tekee? Mitä hän tekee? En tiedä hänestä mitään? Millainen henkilö hän on? -Hän 
on ohjaaja. Okei, no, sanon vain... -Hän teki elokuvan nimeltään Dogma. Jos suosikkihahmosi 
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on... -Se on sitä, että... Odota pieni hetki, jos suosikkihahmosi on viikatemies (grim reaper). 
Mene rauhassa, mies.

Mene rauhassa. Jos suosikkihahmosi on viikatemies, kyseessä ei ole hyvä hahmo, jota sinun 
tulisi fanittaa. Koska, viikatemies edustaa kuolemaa. Äkkikuolemaa, joka tulee ihmiseen. Anna 
minun kertoa sinulle yksi jae, ennen kuin lähdet. Apostolien teot 10:44: "Kun Pietari vielä näitä 
puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka 
olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen 
lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. 
Silloin Pietari vastasi: 'Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet 
Pyhän Hengen niinkuin mekin?' Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin 
he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä."

Joten alkuperäinen todiste siitä, että apostolit olivat tietoisia siitä, mitä he etsivät uskovasta, oli 
se, että he puhuivat kielillä. Kuten Jeesus sanoi, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat 
minuun, he puhuvat uusilla kielillä. Sinun pitää olla täynnä Pyhää Henkeä ja sinut pitää kastaa 
Jumalan henkeen. Ja sen kautta tulee Jumalan ylistämisen ja kielillä puhuminen, se ilmenee sillä 
tavalla. Sitä tapahtui minulle, kun olin sänkyni vieressä. En ymmärtänyt, mistä on kysymys. 
Sanoin, Jumala, jos on jotain vielä sellaista, jota haluat antaa minulle, jolloin nostin käteni ylös ja
ylistin Häntä. Hän kaatoi lahjansa minuun ja minä aloin puhumaan kielillä. 

-Ihmiset saavat lahjoja eri tavoilla. Kysymys ei ole lahjasta vaan alkuperäisestä todisteesta. 
Kysymys on Pyhästä Hengestä, joka asuu sinussa. On monia lahjoja kirkkoa varten, mutta tämä 
on Pyhän Hengen lahja, jonka pitäisi asustaa jokaisessa uskovassa. Ilman poikkeuksia. Joten, 
ymmärrä tämä, lahjat kirkkoa varten, ja ymmärrä alkuperäinen Pyhän Hengen lahja, josta Jeesus 
puhui. Jos pyydät isältäsi leivänpalaa, antaisiko hän sinulle kiven. Miksi hän ei sitten antaisi 
Pyhää Henkeä heille, jotka sitä pyytävät. Mitä sinun pitää tehdä? Pyydä, kuten minä tein. Minä 
pyysin sitä, ja hän täytti minut.

Jotkut ihmiset ajattelevat, etteivät he tarvitse sitä, joten he eivät koskaan pyydä sitä. Kiitos, mies.
-Ja minun pitää pyytää sitä, jotta saan sen? Sinun pitää pyytää sitä, jotta saat sen. Hyvä on, mene 
rauhassa. -Vastustatko sinä urheilua? Toivon, että pystyn vastaamaan kysymykseesi. Meillä voi 
olla tasapaino, kunhan tarkkailet, ettet ole liian paljon uppoutuneena tämän maailman asioihin. Ja
minä voin sanoa, ettet ole liian paljon mukana Comiconissa, koska olet pukeutunut suhteellisen 
tavanomaisesti. Toisin kuin tuo Batman tuossa. Hän on pukeutuneena Batmaniksi. Ja hänellä voi 
olla liian paljon tuon hahmon vaikutusta arjessaan. Ja siitä voi jopa tulla eräänlainen 
epäjumalanpalvelus Jumalaa vastaan. En minä tiedä. Ehkä kysymys on siitä, miten hän pukeutuu
tänään. Ehkä hän on harras kristitty, heh. En minä tiedä. 

Voin ainoastaan sanoa sinulle tämän: Raamattu sanoo, tarkkaile itseäsi, oletko uskossa vai et. -
Joten, viestisi on tämä. -Minulla on ollut omat painiotteluni kristillisyyden kanssa pitkän aikaa. -
Mitä sinä sanoisit henkilölle, joka ehkä ei usko Jumalan sanan olevan sitä, mitä löytyy 
Raamatusta. Haluavatko he kuulla Raamattua vai ei? No, ateistille, henkilölle, joka sanoo, että 
olemme lähtöisin "big bangistä". Tämä on siis ateistille. Pidetään asia hyvin yksinkertaisena ja 
katsotaan Genesis 1:1 [1.Moos.1:1]. Se sanoo, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Siinä on hyvä 
perustus. 

Me voimme laajentaa edellistä ja sanoa, katso DNA:ta. Katso solua mikroskoopilla. Katso 
luonnon monipuolisuutta. Tässä ei ole kysymys sattumanvaraisesta tapahtumasta, mies. Me 
löydämme liian paljon hienovaraisuutta ja monipuolisuutta, että tässä voisi olla kyseessä 
sattumanvarainen tapahtumaketju. Ja tämä on tapa, jolla ateisti saadaan tarkastelemaan asiaa eri 
näkökulmasta. Hän alkaa ajattelemaan, ehkä tuossa on ajatusta, koska tapa jolla asiat kehittyvät 
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luonnossa ja tapa, jolla asiat ovat järjestäytyneet, se on lähes kone. Kysymys ei ole 
sattumanvaraisuudesta. Joten, tällä tavalla ateisti saadaan harkitsemaan Jumalan asioita. 

Nyt, henkilö, joka sanoo olevansa kristitty, mutta joka ei halua olla täysin omistautunut. 
Sellaiselle, näyttäisin kirjoituksen, jonka juuri luin sinulle. Se on 1.Joh.2:15: "Älkää rakastako 
maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole
hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei 
ole Isästä, vaan maailmasta." Ja se saavutetaan siten, että meillä on tasapaino elämässä. Eikä 
mikään asia maailmassa saa otetta meistä, liian paljon, siten, että se vie kaiken aikamme Jumalan
tahdosta. Joten, meillä on viesti ateistille ja meillä on viesti kädenlämpöiselle kristitylle. 

Jos kohtaat kristityn joka sanoo: "Uskon, että on ihan ok, koska olemme kaikki syntisiä. Minä 
voin yhä elää synnissä." Kirje heprealaisille 10:26 sanoo: "Sillä jos me tahallamme teemme 
syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä"  Anna 
kun luen tuon jakeen todella nopeasti ennen kuin menet. Se on heprealaiskirjeessä Uudessa 
Testamentissa kappaleessa 10 jakeessa 26. Tämä on hyvä sellaiselle ihmiselle, joka pitää omasta 
synnistään. Se sanotaan aivan tässä, jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden 
tuntoon. Se tarkoittaa, että tiedämme, mikä on oikein ja väärin ja tunnemme evankeliumin. Niin 
ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, 
joka on kuluttava vastustajat.

Se tarkoittaa, jos teemme virheen kristittynä, se on ymmärrettävää. Me pyydämme välittömästi 
Jumalalta anteeksi, kun kuljemme vanhurskaudessa. Mutta jos me jatkuvasti elämme synnissä, 
suunnitellusti, odotetusti, siinä kohdassa astumme tahallisen synnin alueelle. Ja kun teemme niin,
me mitätöimme Jeesuksen Kristuksen veren. Pohjimmiltaan, silloin me astumme hänen verensä 
päälle ja elämme synnissä. Okei. Se on tahallinen synnintekijä. Entäpä sinä? Miten sinun 
vaelluksesi? Oletko sinä kristitty? -Synnyin kristilliseen perheeseen ja sain kristillisen 
kasvatuksen. Okei. -Minulla on ollut omat kamppailuni. -Minut kastettiin ja sen jälkeen olen 
elänyt... -Sinun väitteesi ovat hyviä ja haluaisin elää sillä tavalla. 

Minulla on yksi asia sinulle. Paavali kysyy uskovilta, oletteko vastaanottaneet Pyhän Hengen, 
sen jälkeen, kun uskoitte. Ja he vastasivat, etteivät ole saaneet Pyhää Henkeä, vaan meidät on 
kastettu vain Johanneksen kasteella. Raamattu sanoo, että hän asetti kätensä heidän päälleen ja 
he alkoivat puhua kielillä. Mutta apostolien teot 10:44 sanoo: "Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli
Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat 
ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja 
vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin
Pietari vastasi: "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän 
Hengen niinkuin mekin?"

Joten, jos tuntuu siltä, että jotain puuttuu ja et elä parasta elämääsi Jeesukselle, se voi tarkoittaa, 
että sinun pitää saada Pyhä Henki. Ja kun niin tapahtuu, todisteena siitä on uusilla kielillä 
puhuminen ja Jumalan kunnioittaminen. Jeesus sanoo, nämä merkit seuraavat niitä, jotka 
uskovat. He karkottavat pahoja henkiä minun nimessäni. Ja he puhuvat uusilla kielillä. Sitä 
sanotaan Pyhän Hengen kasteeksi. Sinä tarvitset sen. Se antaa sinulle voiman. Se antaa sinulle 
Jumalan hengen sisällesi. Ja se johdattaa sinut koko totuuteen. Nyt, on olemassa niin kutsuttuja 
uskovia, jotka uskovat, etteivät he tarvitse Jumalan henkeä. Mutta Paavali sanoo, ellei sinulla ole
Jumalan henkeä, et ole Hänen omansa. 

Joka kerran, kun Jeesuksen Kristuksen opetuslapset kohtasivat tiettyjä uskovia, he aina kysyivät, 
oletteko saaneet Pyhän Hengen. Ja jos niin ei ollut, he rukoilivat heidän puolestaan ja asettivat 
kätensä heidän päälleen, jolloin he alkoivat puhumaan kielillä ja ylistämään Jumalaa. Jos siinä 
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hetkessä, Jumala halusi täyttää heidät hengellään. Okei. Minun vihjeeni sinulle on, tee sovinto 
Herran kanssa, kuten minä tein ennen kuin sain hengen. Minä menin sänkyni viereen, nostin 
käteni ja sanoin, Herra, jos on jotain muuta lisäksi, mitä haluat antaa minulle, minä haluan sen 
juuri nyt. Ja kun nostin käteni Herralle ja aloin ylistämään häntä, silloin aloin täyttymään Pyhästä
Hengestä ja aloin puhumaan kielillä.

Jeesus sanoi, jos joku pyytää isältään leivänpalaa, antaisiko hän kiven. Okei. Jos joku pyytää 
Pyhää Henkeä Isältä, Jumala antaa sen hänelle. Kaikki mitä pitää tehdä, on pyytää. Et halua elää 
koko elämääsi niin kutsuttuna kristittynä, etkä koskaan ole pyytänyt Jumalan henkeä, jolloin 
tunnet itsesi lyödyksi, tunnet itsesi tyhjäksi. Sinulle ei ole silloin, kuten sanoinkin jo, Jumalan 
täyteyttä sisälläsi. Siinä mielessä, hänen henkensä kautta. Joten, kyllä, sinun pitää saada vielä 
jotain lisäksi. Sinun pitää saada Jumalan Pyhä Henki ja sinun pitää saada Pyhän Hengen kaste. 
Sinulla pitää olla Jeesus sisälläsi, koska juuri nyt sinulla on tietoa Jumalasta päässäsi. Sinä 
opiskelet hänestä ja luet hänestä, ja kuulet, mitä toiset ihmiset sanovat hänestä. Mutta sen pitää 
siirtyä tiedosta päässäsi hengelliseksi tiedoksi. Silloin, todellakin, Jumalan henki elää sisälläsi. 

Se ei ole peukalo ylöspäin. Se on peukalo alaspäin. Abortille, kannabikselle, humalalle, 
pornografialle, masturbaatiolle, epäjumalanpalvelukselle. En minä sano teille. En kerro, että 
idolinne on epäjumalanpalvelusta, kun tulette tänne tilaisuuteen. Mutta on muutama teistä, jotka 
olette kokonaan Comicon -elämäntyylissä mukana. Ja noissa hahmoissanne, te saatatte olla 
epäjumalanpalvelijoita sydämessänne. Raamattu sanoo, olkaa maltillisia kaikissa asioissa. On 
oltava tasapaino. Eikä ainoastaan tasapaino, teidän on oltava täydellisesti Jumalan tahdossa. 
Kaiken muun pitäisi olla kalpeaa verrattuna siihen. Mutta jos olet täynnä viihdettä, olet täynnä 
urheilua, olet täynnä comiconia ja animea. Missä Jumala silloin on? Peräkontissa? Takapenkillä?

Eikö ole laulu, jossa sanotaan, Jeesus pitäköön kiinni ratista. Jotain sen suuntaista. Jeesuksella 
pitäisi olla ote ratista elämässämme! Hänen ei pitäisi istua matkustajan penkillä, niin sanotusti. 
Hänen ei pitäisi olla takapenkillä. Hänellä pitäisi olla ote ratista elämässämme. Me olemme 
tulleet tänne ja haluamme puhua vapautuksesta, ihmiset. Olen kyllästynyt näkemään ihmisten 
elävän synnissä, kun he eivät tunne tietä ulos. Ja paholainen jatkaa valehteluaan teille ja sanoo, 
että on ok polttaa, on ok juoda, on ok... Te vain lääkitsette itseänne. Hakekaa vain lääkkeeksi 
tarkoitettu kannabiskortti. Juo vain se tequila ja humallu siitä. Sinullahan oli hankala päivä. Ne 
on valheita helvetin kuopasta. 

Sinä alistut Jumalalle ja menet rukoushuoneeseesi, menet polvillesi, alat puhumaan Jumalalle, 
alat tunnustamaan syntejäsi. Alat rukoilemaan hengessä. Alat lukemaan Jumalan sanaa. Se on 
tapa, jolla vapautus tulee. Se on tapa, jolla pidät itsesi hyvin tiiviisti Jumalan hengessä. Se on 
tapa, jolla vaellat tarkkaavaisesti. Mutta, monet teistä vaellatte ajattelematta ja niin huolettomasti
elämässänne. Te ette harkitse askeleitanne. Minä puhun hengellisesti nyt. Minä puhun 
tulevaisuudestanne. Mikä siellä on odottamassa teitä. Te ette tiedosta sitä. Te ette valmistele 
itseänne sitä varten. -Miten sinä tiedät asiasta? Minä vain julistan, mies. En tunne ketään täällä. 
Minä vain julistan, mies. Okei, Raamattu sanoo, valmistakaa itsenne kohtaamaan Jumala. 

*** Se oli erittäin kuuma päivä Comiconissä San Josessa, mutta ei mitään verrattuna helvetin 
kuumuuteen. Meidän piti antaa heille tieto vapautuksesta, jonka he voivat saada Jeesuksen 
Kristuksen kautta ja hänen henkensä kautta. Toivomme, että jotkut ottivat neuvon todesta. 

Kiitos tuestanne. Lahjoituslinkki kuvausalueelle. ***
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