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"Jeesusta ei ristiinnaulittu vaan Jumala jotenkin pelasti hänet" - 
muslimimies hämmentynyt

Video: https://www.youtube.com/watch?v=xFgD355QxRc

"Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet 
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun 
tunnustuksella pelastutaan."
(Roomalaisille 10:9-10)

Myrkkymuratti. Odota hetki. Anna minun keskustella loppuun saakka hänen kanssaan. Koska 
Raamattu sanoo, ettei juomarilla ole mitään perintöä Jumalan kuningaskunnassa. Joten, kun otat 
yhden annoksen kannabista (marijuana), olet välittömästi huumaantunut. Anna kun keskustelen 
hänen kanssaan. Odota hetki, sir. Rakkaudessaan. Odota. Rakkaudessaan, hän opettaa totuuden. 
En voi puhua, jos sinä... Jumalan rakkaus sisältää korjaavat toimenpiteet. Se pitää sisällään 
ohjausta ja siellä on totuus. Ja totuus on se, että jos elät näissä synneissä jatkuvasti, sinä menet 
helvettiin. Teidän on tehtävä parannus. Jos olet äänekäs nainen. Jos olet avionrikkoja. Jos olet 
seksiriippuvainen. Teidän on tehtävä parannus, jos olette saatanan palvojia (satanist), jne.

--On olemassa yksi asia maailmassa, jota Jumala ei koskaan anna anteeksi. Okei. --On yksi synti,
jota hän ei anna anteeksi. Okei, mikä se on. --Jumala ei anna sitä anteeksi. Mikä se on? 
--Itsemurhan tekeminen, itsensä tappaminen. --Se on ainoa asia, jota Jumala ei salli. --Jumala ei 
päästä sellaista henkilöä taivaaseen. Tämä on erittäin ristiriitainen puheenaihe, sir. Se on hyvin 
ristiriitainen aihe, sir. Jotkut ihmiset saattavat olla eri mieltä kanssasi. --He voivat olla eri mieltä 
kanssani, mutta tämä on totuus. Okei, anna kun kysyn sinulta: "Kuinka itsemurha voi olla synti, 
jota ei katua?" --Koska... Koska silloin sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä parannusta. --Niin. 
--Kaikki nuo asiat tuossa listallasi, Jumala ei välitä niistä. Nyt sinä olet väärässä. 

Hän voi antaa anteeksi. --Hän voi antaa anteeksi kaiken, mutta on yksi asia,... Entäpä saatanan 
palvoja (satanists), sir? Pääsetkö taivaaseen, jos olet satanisti? Tarkoitatko sitä? Odota. Pääsetkö 
taivaaseen, jos olet saatanan palvoja? --Se riippuu... Sinun pitää olla entinen, entinen. Minä olin 
entinen. Raamattu sanoo, sellaisia olitte jotkut teistä. Se on mennyt aikamuoto. Se tarkoittaa 
muuttumista syntisestä pyhimykseksi. Vuohesta lampaaksi. Okei. Se on loogista, mies. --Jos olet 
moraalinen henkilö ja kaikki tietävät, että olet hyvä henkilö. --Menetkö sinä silloinkin helvettiin?
Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja jäävät Jumalan kirkkautta vaille. Me olemme 
sen synnin kirouksen alaisuudessa. Ainoa tapa saada lunastus/vapautus siitä, on tunnustaa Jeesus 
Kristus Pelastajaksesi ja elää hänelle. 

--Minä synnyin [missä?] ja minun on erittäin vaikea uskoa tuota. Mutta, on monia ihmisiä, jotka 
uskovat niin. --Minun on hyvin vaikea uskoa, jos sanotaan, että ilman Jeesusta et pääse 
taivaaseen. No, vaimoni syntyi katoliseksi. Ja hän teki parannuksen siitä. Nyt hän on kristitty. 
Uudestisyntynyt kristitty. --Katoliset ovat kristittyjä. Ei. Se on epäjumalanpalvelusta. He 
ylistävät Mariaa. He kumartavat patsaista ja suutelevat patsaiden jalkoja. Mies, oletko kävellyt 
katolisen kirkon sisällä? Oletko nähnyt kaikki ne epäjumalankuvat (idols) siellä sisällä? Oletko 
nähnyt kaikki ne kultaiset patsaat? Se ei ole hyvä asia, veli. He menevät Marian patsaan luokse 
ja pyytävät Mariaa toimimaan välittäjänä. He sanovat rukousnauhalle ja he kutsuvat Mariaa 
rukouksissaan, sir. Se on osa rukousnauharukousta (Rosary Prayer), [lausuu rukouksen alun...].  

--Joten, jos et usko, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, menet helvettiin? 
Se on aitoustesti. Jos pystyt tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, se on 
aitoustesti. Monet uskonnolliset eivät kykene sitä sanomaan. Se on aitoustesti. Älä keskeytä 
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heitä. Hyvä on, jatkakaa, sir. --Mielestäni, riippuu hyvin paljon siitä, menetkö taivaaseen vai 
helvettiin, jos olet hyvä henkilö ja kuolet niin menet taivaaseen. --Jos olet vihainen ja 
negatiivinen ajatuksiltasi koko ajan ja kuolet, menet helvettiin. --Niin se on tuolla puolella, 
riippuu siitä, minkälaisessa mielentilassa kuolet. --Jos kuolen negatiivisessa mielentilassa, menen
helvettiin. --Jos kuolen myönteisessä mielentilassa, menen taivaaseen. Tuo on. Joten siinä on 
kolme [reinkarnaatiota?]. Oletko sinä... --Ei, minä poltin dmt:tä. Come on man, sinä hallusinoit. 

[Kysymys yleisöstä] Koska Raamattu sanoo, ottakaa askel Jumalan suuntaan, jolloin hän ottaa 
askeleen sinun suuntaasi. Kun otat yhden askeleen Jumalan suuntaan, hän ottaa viisi askelta 
sinun suuntaasi. Hän antaa sinulle valon. Minä en sitä voi tehdä. Minä voin vain johdattaa sinut 
Kristuksen luokse, mutta hän on se, joka avaa silmäsi - Pyhä Henki tekee sen. Ja sitten sinä 
voitkin verrata tätä muihin uskontoihin ja tarkastella, onko tämä todellakin Jumala, joka sinulle 
puhuu. Okei. --No, mitä jos olemme jo tehneet niin, ja hän ei puhu meille. No, siinä on kysymys 
sinun omasta uskostasi, mies. Oikeamieliset elävät uskosta, sanoo Raamattu. --Se on loogista, 
mutta... Moni ihminen ei usko, että on ollut tulva. --Jos sinun on uskottava johonkin väitteeseen, 
että se on tapahtunut, silloin se väite ei voi olla totta. Mitä on usko? --Usko on jonkin asian 
hyväksymistä ilman todisteita. Oikein. Jeesus sanoi, ilman uskoa on mahdotonta miellyttää 
Jumalaa. 

--Missä on looginen väite... Me emme yritä esittää tässä loogista, käsinkosketeltavaa, väitettä. 
Jumalaa tulee tavoitella uskon ja toivon kautta. Okei. Raamattu sanoo, usko on niiden asioiden 
näkemistä, joita toivotaan. Näkymättömien asioiden näkemistä. Minun pelkkä uskoni on 
todistusaineistoni. Se on minun uskoni (substance) Jumalan edessä. Mutta sinä haluat 
käsinkosketeltavan ja sellaisen, mikä on fyysistä. Juu, sinä olet oman näkemyksesi mukaan ok, 
mutta et Jumalan näkökulmasta tuomiopäivänä. Etukäteen tietäminen on eri asia kuin etukäteen 
suunniteltu. Jos sanot tuon, koska Jumala tiesi asiat, jotka tulevat tapahtumaan, etkä sinä tehnyt 
mitään, koska hän sai tapahtumat aikaan. Se ei ole totta. Hän tiesi, että niin tulee tapahtumaan, 
koska hän tietää kaikki asiat. Hän on ikuisuudessa, kun me olemme ajassa. Me olemme ajassa, 
kun hän on ajan ulkopuolella. Sen vuoksi hän näkee ajan alusta sen loppuun. 

Joten, se ei tee hänestä sitä, joka tekee päätöksiä puolestamme. Se tekee hänestä vain 
kaikkitietävän. Hän tietää valintamme. --Jos hän on kaikkitietävä meidän valintojemme suhteen, 
ja hän tietää, mitä aiomme tehdä. Niin. --Miksi hän ei sen sijaan vedä meitä sivuun jostain vaan 
sen sijaan rankaisee ihmisiä ikuisesti helvetissä? Kuinka sinä tiedät, ettei hän parhaillaan vedä 
sinua pois tuhosta. Kuinka tiedät, ettei hän osoita sinulle armoaan ja lähetä enkeliään 
varoittamaan sinua kohti tulevasta autosta. Kuinka tiedät, ettei hän tee sitä. --Minulle on tullut 
ajatus, että Jumala ei ole hyväntahtoinen sen jälkeen kun hän loi maailman ja tarkkailee nyt. 
--Hän ei mielestäni juuri välitä. Okei, tuo on mielipiteesi. 

On olemassa ihmisiä, jotka ovat toista mieltä kanssasi. He sanovat, että kun he rukoilevat 
asioiden puolesta eikä Jumala vastaa, he eivät menetä uskoaan. He jatkavat rukoiluaan. Ja sitten 
Jumala vastaa. Joskus hän haluaa nähdä, onko uskonrukouksesi vain hetken mielijohde. Ja sinä 
käytätkin häntä kuin pullonhenkeä ja sitten jatkat pysähtynyttä elämääsi. Mutta jos hän näkee, 
että me olemme jollain tavalla johdonmukaisia ja me todella vilpittömästi haluamme suhteen 
häneen, hän vastaa rukoukseemme - olkoon se sitten kyllä tai ei. --Jos menen ja otan käteeni 
tulikuuman kiven, heitän se nopeasti pois. Ymmärrän. --Se on viesti minulle, älä koske kuumaan 
kiveen. --Jos minulle jatkuvasti tapahtuu pahoja asioita ja minä rukoilen, Jumala, älä anna 
tällaista enää tapahtua. --Ja kuitenkin niin tapahtuu. --Se osoittaa minulle, ettei hän ole siellä. 
Raamattu sanoo, hän on niiden palkitsija, jotka ahkerasti etsivät häntä. Sinun ahkeruutesi on 
avain tässä. Nyt, minä en voi sanoa, minkälainen ahkeruutesi pitäisi olla. Vain sinä tiedät. Ja 
Jumala tietää. Olenko minä kerran päivässä rukoilija, kerran viikossa, kerran kuukaudessa vai 
kerran vuodessa? 
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No, minä olin tällä listalla. Mutta minä tein niin, tein parannuksen. Joten käännyin pois 
synneistäni. Ja Jumala antoi minulle anteeksi. 1. Samuel sanoo, että kapina on kuin noituuden 
syntiä. Ja uppiniskaisuus on kuin epäjumalanpalveluksen vääryyttä. Joten äänekäs nainen on 
kapinallinen, kun hän on äänekäs ja sietämätön. Raamattu sanoo, että Jumala rakastaa naista, 
joka on nöyrä ja hyväntahtoinen ja jolla on hiljainen henki. [Keskustelua yleisön kanssa] Ei, 
vaan minä tarkoitan, jos olet äänekäs nainen, sinun on ymmärrettävä, että ollaksesi Jumalalle 
mieleen sinun on oltava osa luonnettasi. Sitä millaiseksi Jumala sinut loi. Ja se on sitä, että olet 
alamainen miehellesi ja kunnioitat valta-asemassa olevia. 

--Entäpä urheilu? On ihan ok katsoa urheilua, mutta kun henkilö on täynnä urheilua ja kun se 
hallitsee elämääsi, silloin se on epäjumalanpalveluksen muoto. Olet nostanut jonkin jalustalle, 
urheilun, Jumalaa tärkeämmäksi. Ja luota minuun, minä olin ennen urheiluintoilija. Minä myös 
urheilin, mutta en myöskään käynyt kirkossa enkä lukenut Raamattunani, koska katsoin vain 
jalkapalloa tai pesäpalloa. Kävin katsomassa pelejä. Se vastaa sitä, että olet täysin uppoutunut 
urheiluun. UFC. MMA. Jiu-jitsu. Kaikki on urheilua eikä yhtään Jumalaa. Se on tekopyhää eikä 
siinä ole tasapainoa. Kyllä, minä tein paljon näitä asioita [näyttää julistettaan].

Mutta minä käänsin selkäni urheilun epäjumalanpalvelukselle. Minä käänsin selkäni 
kannabiksen polttamiselle. Koska Raamattu sanoo, ettei yhdelläkään epäjumalanpalvelijalla ole 
perintöosuutta Jumalan kuningaskunnassa. Kannabis pysyy kehossasi vain ehkä 30 päivää. 
Mutta, koska, Jeesus antoi anteeksi syntisille. Ja me olemme kaikki syntisiä, mutta me voimme 
saada anteeksi. Ja käännämme selän synneillemme ja olemme tulleet hyväksytyiksi [Jumalan 
silmissä]. Vaikka olen tehnyt sitä, se ei pysyvästi tahraa minua. Jeesuksen veri on erottanut minut
synneistäni. Okei. [Keskustelua yleisön kanssa.] Okei, mitä tarkoitat? 

--Se on tavallista tänä päivänä. --Lääkärit määräävät lääkekannabista ihmisille, joilla on oireita. 
Mitä tarkoitat? --Joten, miten se voi olla väärin tuon sinun julisteesi mukaan? Koska ihmiset 
menevät mieluummin lääkekannabiksen luokse kuin Jumalan luokse parantuakseen. Anna kun 
kerron loppuun, mitä hän sanoi. Sitten Raamattu sanoo, ettei juomarilla ole mitään perimysosaa 
Jumalan kuningaskunnassa. Odota hetki. --Se tarkoittaa alkoholia. Se tarkoittaa myös kannabista,
koska yhden henkäyksen jälkeen olet välittömästi myrkytystilassa. Okei. Ja minä tiedän sen, 
koska minulla oli tapana polttaa.

Annoin jo sinulle riittävästi aikaa, minun on vastatta nyt hänelle. --Jos jollakin on syöpä ja 
lääkärit määräävät siihen kannabista. Niin. [Kannabiksen epäjumalanpalvelus on voimakasta 
tässä nuorisojoukossa.] Raamattu kertoo 1.kor.6:9, ettekö tiedä, eivät jumalattomat peri Jumalan 
kuningaskuntaa. Älkää joutuko petetyksi. Eivät epäjumalanpalvelijat, avionrikkojat, 
homoseksuaalit, varkaat eivät juomarit, heillä ei ole mitään perimysosaa Jumalan 
kuningaskunnassa. [Pidän tästä kirjoituksen kohdasta, koska se kattaa niin laajan alueen.] Vaikka
Jumala loi kannabiskasvin, hän loi myös myrkkymuratin. Ja jotkin asiat on kielletty, koska ne 
aiheuttavat COPD:tä. keuhkotauteja, syöpää, liiallista savun sisäänhengittämistä, humaltumista, 
myrkytystilan, hallusinaatioita, psykoosia. Joten, kannabis on yksi niistä asioista, vaikka se on 
yksi Hänen kasveistaan, sitä ei ollut tarkoitettu poltettavaksi tupakaksi. Tai poltettavaksi 
ylipäätään. 

Joten, meidän on käytettävä maalaisjärkeä. --Entäpä jos kannabista käytetään lääkkeeksi ilman 
että henkilö tulee humalaan (getting high). --Ja oletetaan, että henkilö tuntee olonsa paremmaksi,
onko se silloin sallittua? No, Raamattu antaa meille kuvauksen, miten parannutaan. Se tarkoittaa,
että pyydetään toisilta rukousapua, jolloin he asettavat kätensä sairaan päälle ja hänen puolestaan
rukoillaan uskonrukous ja se parantaa sairaan. Siellä sanotaan, että me asetamme kätemme 
sairaiden päälle, jolloin he paranevat. Raamattu sanoo, että Jumala lähettää sanansa ja parantaa 
meidät. Joten meille on annettu monia anekdootteja, kuvauksia siitä, miten parannetaan sairaita. 
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Joten, miksi turvaudumme näihin ihmisten tekemiin välineisiin tullaksemme terveiksi? Koska 
me hylkäämme siinä Jumalan, asetamme hänet takapenkille ja sanomme, ei, minä haluan tämän 
kannabiksen parantuakseni. Jumala, uskon, että olet Parantaja, mutta et sinä voi minua parantaa. 

Pohjimmiltaan sinä silloin teet kasvista epäjumalasi. Ja sinä pidät kasvia tavallaan lopullisena 
hoitomuotona sen sijaan, että menisit Jumalan sanaan ja kuuntelisit Jumalan sanaa ja 
ymmärtäisit, että hän voi sinut parantaa. [Nuori nainen yrittää kovasti saada minulta luvan 
käyttää kannabista. Se ei tule tapahtumaan. En halua hänen vertaan omille käsilleni.] Jos sinulla 
on suhde Herraan, hän johdattaa sinut. Jos Pyhä Henki on sisälläsi, hän opettaa sinulle, mikä on 
oikein ja mikä väärin. Ja jos on jotain, mitä sinä teet ja tunnet omantuntosi tönäyksen, että se ei 
ehkä ole oikein, se on suurella todennäköisyydellä Pyhä Henki kertomassa sinulle, älä mene 
siihen suuntaan. Ja minulle henkilökohtaisesti, kannabiksen käyttäminen mihin tahansa vaivaan, 
olkoon sitten vaikka hippunen teessä, ei ole asia, mitä minä tarvitsen. Odota hetki. Minä saan 
vastaavan rauhoittumisen ja rentoutumisen rukouksen kautta. Raamattu sanoo, älkää olko 
ahdistuneita mistään vaan rukouksen ja nöyrän pyynnön avulla viekää asia Jumalalle. Monet syyt
siihen, miksi ihmiset käyttävät yrttiteetä, lääkekannabista, CBD:tä, on siksi, että he haluavat 
vapauttaa itsensä ahdistuksesta. Tai he haluavat vapauttaa itsensä paineesta. Ja sen kaltaisista 
asioista. 

Kun Raamattu selvästi antaa meille kuvauksen, kuinka paranemme. --Mikä on urheiluintoilija? 
Minä selitin asian jo hänelle. Se tarkoittaa sitä, että olet liian paljon mukana urheilussa. Kysymys
on urheilusta 24/7.  [Vaikka tämä saattaa näyttää toistolta online-katsojille, teidän täytyy 
ymmärtää, etteivät nämä ihmiset ole koskaan kuulleet tätä selitystä aikaisemmin. Se on uusi 
heille. Aamen.] Kyseessä on epäjumalanpalveluksen muoto. Juuri niin, se on kumartamista 
urheilulle sen sijaan, että tekisimme Jumalan tahdon. Joten, siinä ei ole mitään väärää, että 
katsomme tennisottelun tai pesäpallo-ottelun (baseball game). Minä teen niin - rentoutuakseni. 
Mutta kysymys on siitä, että urheilu vie sinut kokonaan. Ja luottakaa minuun: tuolla ulkona on 
ihmisiä, jotka ovat täysin urheilussa kiinni. He voivat antaa sinulle kaikki tilastotiedot, mutta he 
eivät osaa lainata yhtäkään kirjoituksen jaetta. Ja se osoittaa meille, että tuollainen henkilö voi 
olla urheiluintoilija. 

Se on subjektiivista [riippuu henkilöstä]. Minä en voi kertoa, onko tuo henkilö urheiluintoilija. 
Kysymyksessä on subjektiivinen synti ja vain sinä tiedät sydämessäsi, käytätkö aikaasi Jumalan 
tahdon ulkopuolella, kun olet kokonaan uppoutuneena urheiluun. Okei. Niin, sir? --Itse asiassa 
olen samaa mieltä monesta asiasta, mitä olet puhunut tänään. Okei. [Nainen vasemmalla 
vihreissä farkuissa antaa opiskelijoilla kädenlämpöistä evankeliumia. Hän oli varastamassa 
Jumalan siemeniä tänään. Me nuhtelemme häntä.] --Kannabiksen polttaminen ja alkoholin 
juominen, me muslimit emme tee sellaista. Okei. [Muslimi puhuu profeetta Muhammedista ja 
hänen opetuksistaan...] Viinirypäleet ovat ok, mutta viinin juominen liikaa niin että humallut, ei 
ole oikein. Raamattu sanoo, ettei yhdelläkään juomarilla ole mitään osaa Jumalan 
kuningaskunnassa. Minkälainen määrä viiniä tekee sinusta juomarin? En tiedä, kysymyksessä on
subjektiivinen asia. 

Raamattu sanoo, ettei tietyssä asemassa olevien pitäisi juoda lainkaan alkoholia tai viiniä, tai 
vahvoja juomia. Mitä tulee islamiin ja meidän uskontoomme, siellä on olemassa tärkeä (grand) 
eroavaisuus. Ja eräs asia, jonka yritän kertoa sinulle, muslimina, minä kysyn sinulta: "Uskotko, 
että Jeesus Kristus on Jumalan Poika?" --Mitä se tarkoittaa? Sitä että Jeesus Kristus on Jumalan 
ainoa Poika. [Peliä asioiden merkityksillä.] Minä puhun Jumalan Pojasta, joka tuo lunastuksen 
oman verensä kautta ja oman kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. --Voimmeko kutsua 
Jeesusta Jumalan tyttäreksi? No, Aatami ei ollut Jumalan ainoa poika. [Muslimi kertoo Koraanin 
ja Sunnan mukaista opetusta aiheesta.] Odota hetki. Jumala sinua siunatkoon, mies. Mene 
rauhassa. Todellinen Jumala, Jehova. 
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Asia on tämä: Johannes 3:16 sanoo, että Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa. Me olemme kaikki Jumalan poikia, koska olemme osa Hänen luomakuntaansa. Jotkut 
ovat etääntyneet Isästään ja heidän on tultava takaisin hänen luoksensa. Mutta ainoa Poika, joka 
teurastettiin ennen maailman perustamista, Lammas, jossa ei ole tahraa, ryppyä tai vikaa, joka 
kuoli 33-vuotiaana ristillä ja nousi kuolleista luolassa, se on ainoa Poika. Minun kysymykseni 
sinulle on: "Uskotko sinä siihen, Messiaaseen, Jumalan Poikaan?" --Minä uskon, että Jeesus 
Kristus syntyi neitseestä. Okei. --Hän oli yksi Jumalan profeetoista. Okei. --Häntä rakastettiin ja 
kunnioitettiin yhtenä profeettana, joka herätti kuolleet, paransi sairaat, jne... --Me muslimit 
emme usko, että hänet ristiinnaulittiin. --Me uskomme, että Jumala pelasti hänet. [Yleisöstä 
kommentoidaan] Odota vuoroasi, yksi kerrallaan.

Hyvä on. Tähän kohtaan me vedämme viivan, mitä tulee samankaltaisuuteemme. Ja kysymys on 
siis sinun omasta uskostasi ja siitä, että tulet olemaan vastuussa Jumalalle. Ja minä tulen olemaan
vastuussa siitä, että uskon, että Jeesus Kristus kirjaimellisesti meni Golgatalle ja hänet 
ristiinnaulittiin ja hän sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä ovat tekemässä." Ja 
hän sanoi, se on päätetty (It is finished). He ottivat hänet alas ristiltä, laittoivat hautaluolaan ja 
hän nousi kolmantena päivänä. Siitä on myös historiallisia todisteita, sir. Odota hetki. Historia 
sanoo, että hänet näkivät myös monet virheettömät todistajat. Siis, ylösnousemuksen jälkeen. 
Joten tämä on todistus siitä, että hän oli se, mitä sanoi olevansa. Hän ei ollut vain suuri Jeesus, 
suuri opettaja ja profeetta. Vaan hän on ylösnoussut kuningas, kuninkaitten kuningas ja herrojen 
herra. 

--Koraani sanoo: [arabiaa.] Okei. --Se sanoo, ettei häntä ristiinnaulittu. --Se sanoo, ettei häntä 
tapettu. --Vaan se näytti siltä, että (it appeared to them...). --Me emme tiedä tarkalleen, mitä se 
tarkoittaa. --Me muslimit uskomme, että Jumala... [Käytin paljon aikaa kameran ulkopuolella 
tämän muslimin kanssa. Hän oli kohtelias, mutta täysin uppoutunut muslimiuskomuksiinsa.] 

Ylösnousemuksensa jälkeen hän sanoi, Pietari sanoi, tehkää parannus ja ottakaa kaste, jokainen 
teistä, Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne puhdistamiseksi ja te saatte Pyhän Hengen lahjan. 
Jaakob oli ylähuoneessa ja hän sai Pyhän Hengen yhdessä Pietarin, Johanneksen ja muiden 
apostolien kanssa. Ja tuohon aikaan hän sai Pyhän Hengen ja häntä alettiin johdattamaan 
Jumalan koko totuuden suuntaan. Siksi meillä on Jaakobin kirja. Jaakob sanoi yhden asian, hän 
sanoi, usko ilman tekoja on kuollut. Okei. Ja hän antaa kuvauksen Aabrahamista, joka on lähes 
uhraamassa oman poikansa. Onko sinulla kysymys, sir? --Minä tunnen sinut ja katson kanavaasi.
Okei. [En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, 
silloinhan Kristus on turhaan kuollut. (Galatalaisille 2:21)] 

Se on kirjeessä galatalaisille. Se tarkoittaa, että jos menemme lain mukana, me olemme joutuneet
armon ulkopuolelle. Se tarkoittaa sitä, että teemme lain mainitsemia töitä. Silloin meillä on 
uhreja syntiemme puhdistamiseksi (sacrifices for atonement). Silloin me noudatamme juhla-
aikoja ja merkkitapahtumia. Pyhiä kuunkierron päiviä ja sapattia ja kaikkea sitä. --[Opiskelija 
kertoo kysymyksensä, äänite epäselvä.] Ole vain kuuliainen ja vaella vain eteenpäin. Vaella 
uskossa uskoen. Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä 8:24, toivoa ei nähdä, mutta mitä nähdään 
ei ole toivoa. Minä kerron asian mukaillen. Mutta, jos siis uskot johonkin, mitä nähdään, se ei ole
uskoa. Raamattu sanoo, ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa. 

Jeesus täytti lain. Hän oli kuuliainen sille ja noudatti sitä. Mutta kuitenkin, meidän on yhä. 
Meidän on silti. Laki on kirjoitettu sydämiimme. Kymmenen käskyä. Me tiedämme, mikä on 
oikein ja mikä väärin. Ahneus, murha jne., mutta me emme mene takaisin vanhaan lakiin siten, 
että meidän on uhrattava sonnivasikka tai vuohi, jotta saamme syntimme anteeksi. Eikä meidän 
tarvitse noudattaa tiettyjä ruokavaliolakeja siten, että emme saisi syödä sianlihaa tai simpukoita, 
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koska teemme syntiä. Tai ettemme saa käyttää tiettyjä tekstiilejä. Kaikki mainitut ruokavaliota ja 
juhla-aikoja koskevat määräykset ovat Vanhassa Testamentissa, jotka eivät ole voimassa. Mutta 
moraalilait ovat voimassa: homoseksuaalisuus, aviorikos, murha, valehtelu, jne. toisten jumalien 
ylistäminen, jne.

Joten meidän on ymmärrettävä tämä asia. Raamattu sanoo kirjeessä galatalaisille, anna kun 
kerron tämän. Me voimme syödä kaikkea lihaa, koska se on pyhitetty Jumalan sanan kautta 
rukouksessa. Joten, kun lausumme kiitosrukouksen ruoallemme, siankyljyksillemme tai mille 
tahansa, se on hyväksyttyä. Jumala ei katso sitä murheellisena ja tuskissaan. No, tietenkin, 
kunhan emme syö liian paljon sianlihaa, koska se ei ole hyväksi meille. Aivan samoin on 
kyljysten kanssa eli punainen liha ylipäätään. Simpukoissa on paljon elohopeaa, joten meidän on 
oltava kohtuullisia ruokamme kanssa. --Jos Jeesus tuli lakkauttamaan lain, miksi hän sanoi: "En 
ole tullut lakkauttamaan lakia vaan täyttämään sen." Hän tuli täyttämään lain, koska hän eli 
Vanhan Testamentin aikaan. Hän eli Vanhassa Testamentissa ja sitten ennen kuin hän kuoli 
ristillä, lakia oli noudatettava, mutta kun hän sanoi, se on täytetty (it is finished), Raamattu 
sanoo, että väliverho repeytyi. Se tarkoittaa, että verho, joka esti pääsyn Jumalan luokse, 
kaikkein pyhimpään paikkaan, nyt meillä on pääsy Jumalan luokse uskon avulla. Me emme 
tarvitse enää pappia. 

Päästäksemme Jumalan luokse. Se on välikäsi. Nyt, Jeesus Kristus on välikätemme. Joten, meillä
on suora yhteys Jumalaan Pojan kautta. Meillä on suora yhteys Jumalaan Pojan kautta, se on 
kaunis asia. Nyt, jotkut roomalaiskatoliset menevät tunnustuskoppiinsa. He eivät mene Jumalan 
luokse vaan papin luokse ja sanovat: "Isä, minä olen tehnyt syntiä." Kun, pappi itsekin, tarvitsee 
pelastuksen. Mutta, sitten roomalaiskatoliset tekevät paljon työtä, myös. Ja jopa heidän 
vaatetuksensa ja heidän olemuksensa on hyvin muotojumalinen (pious). Heillä on paljon patsaita
ja epäjumalankuvia ja he hankaavat rukousnauhojaan. Ja he lausuvat ääneen Rosary-rukouksen. 
Raamattu sanoo, älkää sanoko toistuvia rukouksia. Sitä sanotaan tyhjäksi puheeksi. Ja 
roomalaiskatoliset tekevät juuri niin. [Saarnaaja antaa esimerkin roomalaiskatolisten tyhjästä 
rukouksesta.] En tiedä, miten se menee, mutta se on eräänlainen outo hokema.

Pohjimmiltaan se vastaa babylonialaista [pakanallista] hokemaa. Ja meidän on varottava 
tekemästä sellaista. Meidän on tultava Hänen luokseen tuoreen rukouksen kautta. Tuoreella 
ylistyksellä. --Vieläkö he uskovat kiirastuleen? He yhä uskovat kiirastuleen. Ja kuolleisiin 
pyhimyksiin. He pyytävät Mariaa toimimaan välikätenä. Niin, sir? --Olen aina ollut hyvin 
hämmentynyt. --Olen seuraaja. --Olen aina ollut hyvin hämmentynyt Aatamista ja Eevasta, koska
näen todisteet evoluutiosta. Aivan. --En ole koskaan ymmärtänyt asiaa kunnolla. --Minun 
vanhempani puhuivat Aatamista ja Eevasta. --Onko sille olemassa erillinen selitys vai tapahtuiko
se oikeasti? Todisteet evoluutiosta, oletko löytänyt puuttuvan linkin? --Puuttuva linkki, mutta on 
olemassa niin monta eri... Mutta, milloin tapahtui siirtymäkausi? Me emme näe yhtäkään 
hybridi-ihmistä kävelemässä ja puoliapinaa kävelemässä ympärillämme. Tänäkään päivänä. 

--Emme tietenkään. --Luurankorakenteet ovat erilaisia... Mutta sinun on sanottava, että sen 
kehitystapahtuman on täytynyt tapahtua samanaikaisesti. Tarkoitan, meidän pitäisi nähdä 
muinaisjäännöksiä, jonkinlaisia luolaihmisiä, jotka ovat vaeltaneet täällä. Tarkoitan, hybridejä. 
--Homo sapiens alkoi Afrikassa ja me tiedämme, mikä homo sapiens on. --Ja sieltä ne levisivät 
kaikkialle. --Me näemme, että he murhasivat ja raiskasivat ja ryöstivät nämä muut kylät, joissa 
asui alempia olentoja. Tarkoitatko sinä nephilimejä? --Mitä? Nephilim, langenneita enkeleitä. 
--Minä tarkoitan... Anna kun kerron sinulle tämän. Meille sanotaan, ennen ihmiskunnan 
hajaantumista eri mantereille. Okei, mene rauhassa, mies. Ennen hajaannusta, Raamattu sanoo, 
siellä oli Baabelin torni. Odota hetki, sinä yrität harhauttaa keskustelua juuri nyt. Haluan puhua 
sinulle, okei, tule tänne varjoon. Mennään varjoon.

6/8



--Mikä tämä kanava on? Haluatteko tietää, mikä kanava tämä on. GabeTheStreetPreacher, 
youtube. Hyvä on. GabeTheStreetPreacher. Hyvä on mies. Anna kun kerron tarinan loppuun 
sinulle. Asia menee näin. Ennen kuin hajaantuminen eri mantereille tapahtui, Raamattu kertoo 
meille, siellä oli paikka nimeltään Baabelin torni. Ja Nimrod oli mies, joka oli vastuussa kaikesta
siitä. Hän suunnitteli asian ihmisille, jotka olivat kaikki yhtä mieltä ja puhuivat samaa kieltä: 
rakennetaan torni, joka ulottuu taivaaseen, jotta voimme syrjäyttää Jumalan. Joten he aloittivat 
rakentamaan tornia, joka ulottui todella korkealle taivaaseen ja Jumala näki, mitä oli 
tapahtumassa. Hän sanoi, mennään alas ja sekoitetaan heidän kielensä. Raamattu sanoo, Jumala 
meni alas enkeleineen ja alkoi sekoittamaan ihmisten kieliä. Jotta he eivät enää kyenneet 
kommunikoimaan keskenään ja toimimaan yhteistyössä. Minä uskon, että kyseessä oli enkeleitä, 
jotka puhuivat tiettyä kieltä, jotka veivät tuhat ihmistä tuohon suuntaan ja tuhat ihmistä toiseen 
suuntaan eri kielen avulla. 

Joten, he eivät kyenneet kommunikoimaan ja lopettivat rakentamasta tornia. Ja heidät hajotettiin 
eri mantereille. Tiedäthän, yksi kieli meni tuohon suuntaan. Toinen kieli meni toiseen suuntaan. 
Tuo kieli meni tuohon suuntaan ja niin edelleen. Ja sitten sinä sanoit, että siellä oli raiskauksia ja 
ryöstämistä ja kaikkea sitä, mikä oli mukautumista eri ympäristöolosuhteisiin. Eri ihonvärejä ja 
niin edelleen. Mutta siis alunperin, me olemme olleet kaikki yhtä ja sopusoinnussa. Ja kun 
ihmiset ovat sopusoinnussa, he voivat tehdä paljon hienoja asioita. Ja sellaisia olivat ajat 
Nimrodin aikana. He siis kirjaimellisesti yrittivät rakentaa tornin ylös taivaaseen. --Mutta kaikki 
tämä alkoi vain kahdesta ihmisestä. --Se on asia, jota en todella ymmärrä. Raamattu sanoo, 
Jumala loi Aatamin maan tomusta. --Okei. Hän asetti Aatamin syvään uneen. Se on ensimmäinen
leikkaus nukutuksessa ja Jumala otti kylkiluun, jota alettiin kutsumaan Eevaksi. Ja siinä oli 
nainen. Raamattu sanoo, että Aatami katsoi naista ja sanoi, tämä on luu minun luutani, liha 
minun lihaani, ja he alkoivat lisääntymään sen jälkeen.

Siitä syntyi Kain ja Aabel. Kain tappoi veljensä ja sitten tuli Seth jne. jne. Ja siitä historian kulku 
lähti liikkeelle. Ja siksi mekin olemme täällä, koska oli yksi mies ja yksi nainen. Mutta siellä oli 
tulva. Ja jos tutkit arkeologiaa. Anna kun kerron sinulle tämän. Vain kahdeksan sielua pelastui 
tulvasta. Okei. Koko planeetta käytännössä pyyhkäistiin tyhjäksi tulvassa. Joten siksi me 
olemme täällä, Nooan vuoksi. Ja hänen kuuliaisuutensa vuoksi, koska hän rakensi arkin. Tai, jos 
hän ei olisi tehnyt niin, me emme olisi täällä. Jos siellä ei olisi ollut tuota kuuliaista miestä, 
Nooaa, ja hänen kolmea poikaansa. Ja joka kirjaimellisesti rakensi tuon arkin. Se vei 120 vuotta. 
Ja pelasti ihmiskunnan ja eläimet jne.

Joten, jos vain pidämme kiinni siitä, mitä Raamattu sanoo, tiedän, että filosofian opettajasi ja 
biologian opettajasi sanovat aivan jotain muuta, että olemme kehittyneet miljardien, miljardien, 
miljardien ja miljardien vuosien aikana. Mutta minä uskon, että meillä on nuori maa ja kuu ja 
jopa maailmankaikkeus. En halua mennä evoluutionteorian keskustelussa pidemmälle, koska 
uskoni kertoo minulle, kuinka asiat olivat alussa ja tässä [osoittaa Raamattuaan] ei kerrota 
mistään sellaisesta, joka sanoo, että on olemassa hybridejä tai apina-ihmisiä, joista me olemme 
kehittyneet. Se on evoluutiotiedettä. Ne on asioita, joita meille opetetaan kouluissa. Ne on 
standardoituja julkisia kouluja. Jos haluat pitää uskosi, sinulla on se oikeus, koska Jumala ei aio 
pakottaa sinua uskomaan luomiskertomukseen. Koska Jumala on herrasmies ja hän ei tule 
sanomaan sinulle, sinun on parasta tehdä niin. Mutta hän antaa sinulle mahdollisuuden käyttää 
maalaisjärkeä ja päättelykykyä ja sitten kaikkein tärkeimpänä, käyttää uskoasi. 

Ja kun alat käyttämään uskoasi, silloin Hän alkaa avaamaan sinua Hänen sanalleen. Tämä oli 
sitä, mitä halusin tästä aiheesta kertoa. --Minun täytyy mennä, mikä olikaan nimesi? Voitko 
puhua vaimolleni. Kysy häneltä siitä. [Mies keskellä puhuu erittäin äänekkäästi, jotta olisi 
estämässä neuvonpitoa.] Minä rohkaisen sinua pitämään kiinni siitä. Äläkä anna periksi, koska 
paholainen haluaa viedä sanan sinulta. Tule tänne. Hän vain jatkaa seuraamistamme, hän on 
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paholainen. Me nuhtelemme häntä. Tämä on asia: paholainen haluaa viedä sinulta Jumalan 
sanan, joka on sydämessäsi. Siksi meitä häiritään parhaillaan. He haluvavat puhua äänekkäästi, 
koska he eivät halua Jumalan sanan menevän sisälle sieluunne. Koska juuri Jumalan sanan 
siemenet ovat niitä, jotka tuottavat hedelmää. --Eivät ne seuraa meitä hautaan. Eivät ne seuraa 
meitä hautaan vaan jokainen on vastuussa itsestään. Meidän kaikkien on seisottava Jumalan 
edessä. Ja sen on tapahduttava melko pian, koska suunta, johon tämä maailma on parhaillaan 
menossa, se on menossa erittäin huonoon suuntaan. Se on erittäin pahaa ja näemme paljon ajan 
merkkejä. 

Me uskomme, että herramme, Jeesus Kristus, tulee takaisin ja laittaa kaiken paikoilleen. --On 
puhetta abortista ja kaikesta siitä... Kuulin siitä, että New York tulee säätämään lain, jos he eivät 
ole jo tehneet sitä. [Keskustelua eri asioista ihmisten kanssa.] Mutta tuo aborttiasia on hullua. En 
olisi koskaan ajatellut, että he tekevät sellaista. Ja lopulta kun kasvat kristittynä, tarkkaile, mitä 
tulee korviisi. Koska tuolla ulkona on paljon asioita, jotka vaikuttavat käyttäytymiseesi ja 
ajatuksiisi. Ja sinä haluat ruokkia itseäsi hyvillä asioilla kuten Paavali sanoo, ajatelkaa hyviä 
asioita, jotka ovat puhtaita, jotka ovat tervehenkisiä ja jotka ovat oikeutettuja. 

[Hän hyväksyy kannabiksen polttamisen ja homoseksuaalisuuden. Me nuhtelimme häntä.] Sinä 
olet kädenlämpöinen kristitty. Hän on kädenlämpöinen kristitty. --Minäkö olen kädenlämpöinen 
kristitty? Kyllä, lue Johanneksen ilmestys 3:16. Tehköön hän parannuksen ennen kuin on liian 
myöhäistä. 

***Monet opiskelijat kysyivät hyviä kysymyksiä. Paikalla oli myös muutama häirikkö. Kuten 
sanoin aikaisemmin, meidän pahin ahdistajamme on kädenlämpöinen kristitty.

Minä uskon, että heissä vaikuttaa vahvasti paholainen, koska he aina perustelevat syntejään ja 
vääristelevät Jumalan sanaa ahdistaakseen meitä. 

Me rukoilemme, että he heräävät oikeamielisyyteen ennen kuin Jumala leikkaa heidät ikuisesti 
irti.

Itsekin entisenä kädenlämpöisenä kristittynä, tiedän, että ajattelin olevani hyvässä asemassa 
Jumalan silmissä, mutta ulkopuoliset, jotka olivat Hengen täyttämiä, näkivät lävitseni.

Jumala osoitti minulle armoaan ja takasi minulle parannuksen. 

Olen ikuisesti kiitollinen.

Pitäkää meidät rukouksissanne ja tuessanne!***
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