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Rio Hondo college, Whittier CA. 

Jumala herätti minut syntiini, herrasväki. Minä kävin sänkyni viereen polvilleni. Huusin Jumalalta anteeksi 
antoa. Ja heti kun tein sen, tunsin oloni kevyeksi kuin höyhen. Nousin ylös ja tunsin saaneeni anteeksi. 
Joten nyt vaellan hänen sanansa mukaan. En tee syntiä samalla tavalla kuin minulla oli tapana. Minä 
rakastin syntejäni. Minulla ei ollut häpeää synneissäni. Nyt inhoan niitä ja tiedän, että ne ovat siellä 
sitomassa minua. Ne ovat siellä viemässä elämäni ja sieluni helvetin kuoppaan. Joten  juoksen pakoon näitä 
syntejä.  

Kun viha tulee minua vastaan sen  vuoksi, jos joku on loukannut minua, se voi olla murha tai 
murhanhimoinen ajatus. Minun on kysyttävä Jumalalta anteeksi antoa. Anna anteeksi ajatukseni. –Mitä 
tuossa sinun kyltissäsi lukee. Siinä on lueteltu paljon syntejä. Sinun pitää vapautua etkä voi olla tällä listalla. 
Siksi Jeesus tuli. Siksi Jeesus tuli, että sinä pääset pois tältä listalta. Ja ettet olisi tavanomainen syntinen. 
Vaan että olisit tavanomainen vanhurskas ihminen. Näetkö, että syntisenä sinä olet tavanomainen 
syntinen. Sinä teet vain vähän hyviä asioita. Mutta kristittynä sinä olet tavanomainen kristitty ja silloin teet 
vain vähän pahaa. Ja sinä muutut jatkuvasti täydellisemmäksi kunnes Herra saapuu. Sitä tarkoittaa vaellus 
vanhurskaudessa, koska sinulla on uusi Isä.  

Jeesus Kristus on Isäsi. Hän johtaa ja ohjaa sinua. Kun aikaisemmin syntisenä Saatana oli sinun isäsi, joka 
johti ja ohjasi sinua. Hänellä oli tapana kertoa minulle, hei on perjantai-ilta, katso tuota tyttöä. Lähde 
kysymään häntä seuralaiseksi täksi illaksi. Menkää elokuviin ja menkää baariin. Kaikki mitä Paholainen käski 
minun tehdä, minä tein, koska hän oli minun isäni – Saatana oli minun isäni. Mutta kun olin katunut ja 
tehnyt parannuksen, Jumala katkaisi orjuuden kahleen. Nyt Herra, Jeesus Kristus, on minun Isäni. Nyt minä 
seuraan hänen jälkiään. Nyt minä teen sitä, mitä Hän käskee minun tekemään – mene Rio Hondoon. Kerro 
heille minun nimeni. Siksi minä olen täällä. En ole täällä terveyteni takia. Olen täällä yhden henkilön takia. 
En ole täällä ihmisjoukkojen takia – en voisi olla vähemmän kiinnostunut niistä. Koska Jeesus sanoi, jolla on 
korvat, hän kuulkoon.  

Jeesus saarnasi vuorella ja monet kävelivät sen ohi. Vain muutamalla valitulla oli korvat kuulla, hengelliset 
korvat, Jumalan kuningaskunnan totuuden. Joten minä olen tullut tänne Isän hengessä etsimään sitä yhtä 
kadonnutta lammasta. Sitä joka on niin kutsuttu kristitty. He sanovat, että rakastavat Jumalaa ja Jeesusta, 
mutta elävät synnissä. Se on sitä, missä te olette. Kädenlämpöinen kristitty. Ilmestyskirja 3:16 sanoo, 
toivoisin teidän olevan joko kuumia tai kylmiä, mutta koska olette kädenlämpöisiä, minä oksennan teidät 
suustani ulos. Te ette voi sanoa rakastavanne Jeesusta, mutta samaan aikaan rakastatte maailmaa. Te 
olette jakaantuneet. Te olette tekopyhiä.  

Teidän on oltava palavia Jumalalle ja teidän on oltava kymiä synnille. Te ette voi pelata pelejä Jumalan 
kanssa. Raamattu sanoo, jokainen joka sanoo Kristuksen nimen, kääntäköön selkänsä pahuudelle. Joten jos 
sanotte ääneen Jeesuksen Kristuksen nimen ja sanotte rakastavanne Häntä ja sanotte, että hän on teidän 
Jumalanne, hän on teidän pelastajanne, teidän on käännettävä selkänne pahuudelle. Teidän on kiellettävä 
omat syntiset tekonne. Miksi rakastatte syntiä? Miksi rakastatte sitä? Kyllä, minullakin oli tapana rakastaa 
syntiä. Mutta totuus asiassa on se, että olin matkalla helvettiin. Hyvä on. Herran ilo on nyt minun voimani ja 
vahvuuteni. Minä saan iloni Hänen nimestään  ja hänen tahdostaan ja hänen sanastaan  - teen hänen 
tahtonsa ja elän Hänelle. Se on minun iloni. Kun nämä kyltissä mainitut synnit olivat minun iloni 
aikaisemmin. Nämä synnit johtavat tuhoon. Nämä synnit vievät teidät helvettiin. 
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Nämä synnit varastavat ja vievät aikanne, ilonne ja terveytenne. En välitä vaikka marihuanasta tehtäisiin 
laillista. Se on yhä synti Jumalan silmissä. Raamattu sanoo – juoppous. Raamattu sanoo, älkää juopuko. 
Olkaa selviä. Koska vihollinen kulkee ympäriinsä kuin karjuva leijona etsien sitä, jonka voisi napata. Kun otat 
yhden henkäyksen marihuanaa tai poltat yhden jointin, et ole selvä. Olet huumaantunut. Olet 
huumaantunut. Olet huumaantunut. Se on maalaisjärkeä. –Missä Raamatussa sanotaan niin? Hyvä on, 
kerron teille. 1. Kor. 6:9-10 , Paavali sanoo kirjeessään Korintin kirkolle, ettekö tiedä, etteivät jumalattomat 
(non-righteousness) peri Jumalan valtakuntaa. Älkää menkö harhaan. Eivät haureuden harjoittajat eivätkä 
epäjumalien palvojat eivätkä avionrikkojat (ne jotka pettävät vaimojaan, miehiään tai kumppaneitaan), 
eivät miehimykset eivät miesten kanssa makaavat miehet eivät varkaat,  eivät  himokkaat, eivät juomarit 
peri Jumalan kuningaskuntaa.  

-Sir. Niin. –Onko teillä lupa? Mihin tarvitsen lupaa? Tämä on julkinen puhumisalue. Tämä on julkinen 
puhumisalue. -Te tarvitsette luvan. Emme me tarvitse. Emme tarvitse sitä. Tämä on julkinen yliopistoalue, 
soita poliisit. Joten juomarit eivät peri Jumalan kuningaskuntaa. Kuten olen sanonut, etanoli, vie sinut 
helvettiin, jos juovut. Olen sanonut, että voit ottaa viinihuikan. Voit ottaa viinihuikan etkä humallu siitä. 
Mutta et voi ottaa yhtä marihuanahenkäystä ja olla selvä. Ja kerron tämän teille entisenä ”heinän”  (weed 
smoker) polttajana. Kyseessä on välitön myrkytystila. Tämä on julkinen yliopistoalue, joten kunnioitan sitä 
ja suljen kovaäänisen. Joten mitä me kerromme teille? Me kerromme, että Jeesus Kristus on tie, totuus ja 
elämä. Kukaan ei tule Isän luokse muutoin kuin Hänen kauttaan.  

Joten Jeesus on hyvin poissulkeva tie.  Jopa hän itse sanoi niin, että vain harvat löytävät sen. Hän sanoi, että 
leveä on tie, joka johtaa tuhoon ja monet kulkevat leveää tietä. Se tarkoittaa toisia uskontoja, toisia jumalia, 
vääriä jumalia. Mohammed, muslimit, islam. Te tiedätte nämä muut uskonnot. Heidän jumalansa eivät 
koskaan ole olleet olemassa. Jopa Allah. He sanovat, että Allah on sama Jumala Jehova. Ei. Kristittyjen 
Jumalalla on, Raamattu sanoo, Poika. Mutta Koraanissa, Allah, hänellä ei ole poikaa. Hänellä ei ole koskaan 
ollut poikaa. Joten on olemassa ero meidän Jumalamme ja heidän jumalansa Allahin välillä. Meidän Jumala, 
Raamattu sanoo, rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, joka uskoo häneen, ei koskaan 
kuole vaan hänellä on ikuinen elämä. Ja 33 vuotta häntä houkuteltiin kuten sinua ja minua, mutta hän ei 
tehnyt syntiä. Siksi hän oli täydellinen. Täydellinen uhrilammas. Sitten hän meni ristille ja Raamattu sanoo, 
että he ristiinnaulitsivat hänet. Sitten hänet haudattiin luolaan.  

Sen jälkeen kolmen päivän päästä hänen ruumistaan lähdettiin etsimään eikä sitä löytynyt mistään, koska 
hän nousi kuolleista. Ja he sanoivat samaa Jeesuksesta, että sinä olet vain pelle ristillä. Jos todella olet 
Jumalan Poika, miksi et tule alas. Jos olet voimakas Jumalan Poika, miksi et tule alas ristiltä. Aivan kuten tuo 
äskeinen mies hekin pilkkasivat häntä ohi kulkiessaan. Mitä Jeesus vastasi heille? Kun luet siitä, se lukee 
Raamatussa. Häntä pilkattiin ja hänestä tehtiin pilaa. Hän seisoi siinä ristillä ja sanoi Isä, anna anteeksi 
heille, koska he eivät tiedä mitä sanovat tai tekevät. Raamattu sanoo, että hän antoi henkensä ja kuoli 
ristillä. Hänen ruumiinsa otettiin alas ja hänet haudattiin, mutta kuten sanoin kolme päivää sitten,  hän 
nousi haudastaan. Ja hän elää ikuisesti. Ja hän tulee takaisin. Kaikki ne jotka ovat tehneet valmisteluita, 
tulevat säästymään Jumalan vihalta. Tämä maailma tulee päätymään liekkeihin hyvä herrasväki.  

Hän tulee luomaan uuden taivaan ja uuden maan. Ja vain koska. Ja vain koska, Jumala tuhosi maailman 
tulvassa, Hän ei tule käyttämään samaa menetelmää. Siksi meillä on sateenkaari ja se on merkki liitosta 
Jumalan ja ihmisen välillä. Siinä Jumala sanoo, ettei enää koskaan tuhoa maailmaa tulvan avulla. He ottavat 
tuon sateenkaaren ja sen värit ja kulkevat ympäriinsä häpeissään. He pilkkaavat.  –Kyllä he saavat pitää 
marssinsa. Niin, mutta miksi he käyttävät sateenkaarta? Miksi heillä on sateenkaari? Sateenkaari tuli 



Jumalalta liiton merkiksi. Sateenkaari tuli Jumalalta. En tunne sinua. En tiedä nimeäsi. Miksi sitten sanot, 
että minä häpäisen yksilöitä. –Ne on sinun listallasi, synnit. Rouva, minä vain saarnaan. Sanon, jos olet 
listalla, sinun on kaduttava ja tehtävä parannus. –Sinä häpäiset ihmisiä. Keitä he ovat? Kukaan ihmisistä ei 
ole sanonut, että he ovat tällä listalla. –Siinä lukee homo. –Se on listallasi. –Huumeen käyttäjät, pornon 
katsojat, urheiluhullut, he saavat elää elämänsä aivan kuten parhaaksi näkevät. Kyllä saavat, oman 
ajattelutapansa mukaan, mutta ei… Raamattu sanoo, että nämä ovat syntejä. –Se on sinun uskosi. Olet 
oikeassa. Siksi Jumala ei luonut marionetteja. Raamattu sanoo, valitkaa tänä päivänä ketä palvelette. 
Joshua sanoi, että minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Kyllä, meillä kaikilla on mahdollisuus valita. 
Teidän ei tarvitse uskoa Raamattuun eikä teidän tarvitse uskoa Jumalan sanaan. 

Niin mitä. Tuo on itsekästä rouva. –Kuinka niin? Koska sinä et huolehdi silloin naapuristasi. Raamattu sanoo, 
rakasta naapuriasi. Mutta jos naapurisi on. Jos näet naapurisi. Älä lähde pois rouva, yritän vain kertoa 
totuuden sinulle. Esimerkiksi, jos näet naapurisi talon tulessa ja savussa, sinä menet silloin ovelle ja haet 
heidät pois sieltä. Et anna heidän tukehtua ja palaa. Hyvä on. No, Jeesus sanoi menkää kaikkialle maailmaan 
ja julistakaa hyvät uutiset (evankeliumi). En voi vain pysytellä kotona sisällä pelastukseni kanssa ja mennä 
surffaamaan. Ei, minun on osoitettava rakkautta. –Mikä on tarkoituksesi, miksi olet täällä? Minä juuri 
kerroin teille, että Jeesus käski meitä tulemaan tänne. Jeesus kertoi minulle kristittynä, menkää kaikkialle 
maailmaan ja saarnatkaa, julistakaa, hyvät uutiset kaikille luoduille. Sinä olet luotu ja minä olen luotu. Sinä 
tarvitset evankeliumin.  

-Miksi sinä julistat vain tuota? Mitä tarkoitat? Mistä minä saarnaan? –Kaikista synneistä. Ota vain videota, 
minulla on ääni täällä. –Minä kysyin, että miksi sinä saarnaat vain synneistä. Ennen kuin tulin tänne, julistin 
evankeliumia, mikä on hyvät uutiset siitä, että Jeesus kuoli ja nousi uudelleen. Se on kaiken perusta. Se on 
sitä mitä julistin, ennen kuin sinä tulit paikalle. Se on perustus. –Se on pääasia, jota julistat. Ei sitä ei voi 
käyttää pääasiana, sir. Kaikilla asioilla on vastakohtansa. Kyllä. Raamattu sanoo Judessa, että … Sinä et anna 
minun vastata. Anna minun vastata ensimmäiseen kysymykseesi. Raamattu sanoo Judessa, se on ennen 
Johanneksen ilmestystä, joillain henkilöillä on intohimo vaikuttaa ihmisiin ja heidän asenteisiinsa, toisilla on 
kyky pelastaa ihmisiä pelon avulla vetäen heidät pois tulesta. Joten on olemassa kaksi menetelmää. Toinen 
on kasvoista kasvoihin osoittaen myötätuntoa ja rakkautta ja kertoen heille totuuden. Toinen on vakavampi 
menetelmä, joka ei voi odottaa enää pitempään, koska he ovat ihmisiä, jotka ovat eläneet kamalaa elämää. 
Ja juuri siksi minä olen täällä, koska täällä on paljon ihmisiä, jotka elävät synnissä. Ja heidän on kuultava 
totuus.  

-Mihin sinä uskot? Minä uskon Jeesukseen Kristukseen ja siihen, että Hän on Jumalan Poika. –Mikä sinä 
olet? Olen kristitty. En ole katolinen. –Katolinen on kristitty. Katoliset eivät ole kristittyjä. Lukekaa historiaa, 
sir. –Katolisia pidetään kristittyinä. Ei, kristillisyys alkoi helluntaina. Katoliset tulivat toisen vuosisadan 
lopulla ja kolmannen vuosisadan alussa. Joten miksi Raamatussa ei missään sanota. Miksi Raamattu ei 
käske meitä missään paikassa rukoilemaan Mariaa? Miksi siellä ei sanota, että meidän on käytettävä 
rukousnauhaa. Missä siellä sanotaan, että rukoilkaa patsaita ja kutsukaa kuolleita pyhimyksiä. Se on 
katolilaisuutta. Se ei ole kristillisyyttä. Tutkikaa historiaa, hyvät ihmiset. Mitä kysyit rouva? Mikä oli 
kysymyksesi? –Minä vain sanon, että olet tullut tänne ainoastaan häpäisemään ihmisiä sen vuoksi, miten he 
elävät tällä planeetalla. –Monet ihmiset eivät tunne oloaan kotoisaksi sen vuoksi, mitä sinä julistat siellä. 
No, minäpä kerron asian tällä tavalla. Minä näin tällaisen kyltin, kun elin synnissä. Minä tunsin silloin 
hieman häpeää ja asian vakavuuden. Kun pääsin kotiin, luin Raamatun ja etsin Jumalaa.  



Joten tämä tekee vaikutuksen. Ei tämä vaikuta kaikkiin, mutta joihinkin heistä, jotka elävät synnissä. Heidän 
on kuultava tämä ja heidän on tiedettävä, mitä heidän syntinsä ovat. He lukevat tämän kyltin ja he alkavat 
miettimään asioita. Ja he muuttuvat. Niin tapahtui minullekin. Jos haluatte minun kertovan ihmisille, että 
Jeesus rakastaa teitä, eläkää miten haluatte ja että menemme kaikki taivaaseen, minä olisin valehtelija. 
Minä olisin tällä listalla (valehtelija). Minun on kerrottava sekä hyvät että huonot uutiset. Jumala antoi 
Poikansa 2000 vuotta sitten, mikä on hyvä uutinen. Mutta Jeesus sanoi, jollette kaikki kadu ja tee 
parannusta, te tulette menehtymään. Luukas 13:3. Sama Jeesus joka osoitti paljon rakkautta, on sama 
Jeesus, joka puhui paljon helvetistä. Enemmän helvetistä kuin taivaasta. Katsokaa itse, nämä sanat, jotka on 
punaisella kirjoitettu.  

Hän sanoo, jos oikea kätesi viettelee sinua, leikkaa se irti. On parempi mennä elämään yhden käden kanssa 
kuin helvetin tuleen kahden käden kanssa. Se tarkoittaa, mikä tahansa aiheuttaa sinulle syntiä, sinun on 
parasta karsia se pois. Olkoon sitten porno tai urheilun ylistys, olkoon tuo mies tai nainen, mikä tahansa se 
onkin, Jumala sanoo, leikkaa se irti. Hyvä on. Siis Raamatun Jeesus ei ole pelkästään rakkautta, rakkautta ja 
rakkautta. Hän rakastaa meitä kertoessaan totuuden meille, mikä on muuten eräs rakkauden muoto, 
herrasväki. Miksi vanhempanne kurittivat teitä? Koska olitte hyviä lapsia? –Koska he halusivat meidän 
oppivan jotain. Tarkalleen. Tarkalleen. Ei, ei. Sanoin, miksi vanhempamme rankaisivat meitä ja sinä sanoit, 
että me emme kuunnelleet heitä. Mutta hei eivät tehneet sitä siksi, koska olisivat vihanneet teitä, ystäväni. 
–He halusivat minun oppivan oikean ja väärän. He halusivat sinun oppivan oikean ja väärän. Se on myös 
sitä, mitä Isä Jumala tekee meille.  

Tämä viesti polkee varpaitanne, mutta Hän haluaa meidän oppivan oikean ja väärän. Eikä meidän tarvitse 
kärsiä seurauksista. –Jos tarkastelemme historiaa, ne jotka vastustivat kristittyjä tai kristinuskoa, heidät 
murhattiin tai tapettiin. –Miksi ne jotka eivät usko kristinuskon Jumalaan, Raamattuun tai Jeesukseen, 
jonka pitäisi olla niin rakastava, sinä sanot, että he menevät helvettiin. No, totuus on, ettei  kenestäkään 
tule täydellistä yhdessä yössä. Meistä tulee täydellisiä Kristuksessa kun ylistämme Häntä ja teemme Hänen 
tahtonsa mukaan ja kun meillä on suhde Häneen. Odottakaa, te voitte sanoa, että minä olen tällä listalla, 
minäkin olin. Mutta te voitte sanoa, että luotan Jumalaan siinä, että hän ottaa minut pois tuolta listalta. 
Silloin emme olisi ikuisia syntisiä vaan olisimme tapasyntisiä. Virheen tekeminen ja synnissä eläminen on 
kaksi eri asiaa, herrasväki. Ymmärrättekö?  Ne ovat ylistyslakeja, jotka eivät ole enää voimassa. Moraalilait 
ovat voimassa. 

Hyvä on. –Ymmärrätkö, että Raamatun kirjoittivat ihmiset eikä Hän. Ruokavaliolait, ne eivät ole enää 
voimassa, voimme syödä mitä tahansa nyt. Moraalilait ovat yhä voimassa. Haureus, aviorikos, murha ja 
homoseksuaalisuus. –Voitteko siirtyä niin, että tämä kevyen liikenteen väylä pysyy avoinna. Se on avoinna. 
–Jos Jeesus Kristus on rakastava (all loving). Kun sanot kaikkia rakastava, sinun täytyy ymmärtää, että . . . –
Kun sinä sanot, että… Rouva, antaisitko yhden henkilön puhua kerrallaan, kiitos. Kyllä, Hän on kaikkia 
rakastava, mutta tuossa rakkaudessa on sisällään korjaavat toimet. Ja tuon korjaavan toimenpiteen monet 
kokevat vihana. Joten, tarkkailkaa sitä, hyvä on. Hänen pyhyytensä ja vanhurskautensa, hänen puhtautensa, 
kun se tuli voimaan, ihmiset kokivat hänen puhtautensa, hänen vanhurskautensa, vihana. Vaikka, kyseessä 
on yhä sama rakastava Jumala. Jesaja 45:7 sanoo, minä muotoilen valon ja pimeyden: minä teen rauhan ja 
minä luon pahan: minä Herra luon kaikki nämä asiat. Jumala tekee kaikkia asiat ja tämä on hänen tarinansa 
– Raamatussa. Tämä on Hänen luomakuntansa ja me olemme hänen luotujaan.  

Mitä halusit kysyä, sir? –Joten meillä on rakastava Jumala ja nämä ovat vain hänen korjaavia 
toimenpiteitään, mitkä me koemme joskus vihana. Se on korjaava toimi eikä se ole vihaa. Mutta Hän vihaa 



sitä, joka jatkaa synnissä, Raamattu sanoo niin. Raamattu sanoo, että Hän vihaan kaikkia, jotka tekevät 
pahaa. Psalmien kirjassa sanotaan niin. Raamattu sanoo, että Jumala vihaa kaikkia käsiä, jotka ovat 
viattoman veren peitossa. Raamattu sanoo sen. Jumala vihaa ylpeätä katsetta. On paljon asioita, jota 
Jumala vihaa. Niissä on kysymys ylpeydestä, murhasta, varkaudesta jne. Peukaloidusta vaa’asta. Joten 
takaisin kysymykseesi. Jumala on rakastava Jumala, mutta siinä on mukana hieman vihaa, koska hän on 
pyhä. –Joten Jumala rakastaa kaikkia tiettyyn pisteeseen saakka, jos jatkamme synnissä, hän alkaa 
vihaamaan. Oikein. –Jos jollain on eri uskonto, vihaako Jumala myös heitä. Toisia uskontoja? No, jos on eri 
uskontoja, etsikää Jumala Jeesuksen Kristuksen, Pojan, kautta. Silloin Jumala rakastaa heitä. Mutta jos nuo 
toiset uskonnot, ohittavat Jeesuksen Kristuksen päästäkseen Jumalan luokse, Raamattu sanoo, he ovat 
varkaita ja ryöstäjiä.  

He yrittävät päästä sisälle toisella tavalla. Jeesus Kristus sanoo, hän on ovi Jumalan luokse. Kuten olen 
sanonut, kyse on hyvin poissulkevasta asiasta, Jeesus on tie, herrasväki. Et voi mennä toisten epäjumalien 
luokse. Minä vain kerron sinulle. –Hyvä on. –Entäpä tilanne, jossa toisen uskonnon edustaja ei tee mitään 
noita kyltissäsi mainittuja syntejä ja elää omaa elämäänsä oman jumalansa kanssa, tuomitaanko hänetkin? 
Ymmärrän, mitä tarkoitat.  Tuo on hyvä kysymys. Hän voi olla hyvä ihminen eikä tee syntiä, mutta hänellä ei 
siltikään ole sovitusta elämässään esimerkiksi synnistä, jonka hän teki nuorena tai aikuisena. Ainoa tapa 
saada sovitus on Jeesus Kristus. Ellet mene Jeesuksen Kristuksen kautta sinulla ei ole syntien anteeksiantoa. 
Hän saattaa olla eri uskonnossa ja ylistää eri jumalia, eikä hän tee mitään syntiä tältä listalta, ja hän silti 
menee helvettiin, koska hän ei mennyt Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalan luokse. He ovat vain hyviä 
ihmisiä.  

Raamattu sanoo, meidän vanhurskautemme on kuvottavaa kuin likaiset vaatteet. Olemme kaikki tehneet 
syntiä ja jäämme vajaaksi Jumalan kirkkaudesta. Me kaikki tarvitsemme Pelastajaa. Vaikka he ovat hyviä 
buddhalaisia ja munkkeja, heidän on silti mentävä Jeesuksen Kristuksen kautta. Jos kerrot heille 
Jeesuksesta, sinut potkaistaan ulos heidän kokouksestaan, koska he eivät usko, että Jeesus Kristus on 
Jumalan Poika. Hänellä on voima ja Hänellä on avain. Hyvä on. Sinä voit siis olla hyvä ihminen ja maksat 
kaikki verosi. Etkä koskaan kulje punaisia päin valoissa ja autat iäkkäitä kadun yli. Mutta jos et kulje 
Jeesuksen Kristuksen kautta, sinä et saa itsellesi pelastusta. Ymmärrän, mitä sanoit, minun on mentävä 
seuraavaan henkilöön. –Miksi Jumala sallii pahaa tapahtuvan hyville ihmisille tai viattomille? En osaa sanoa, 
koska en ole Jumala. En sanoisi tuota, koska Hän  on Luojamme ja miksi puret ruokkivaa kättä. –En sano 
olevani Jumalaa vastaan, mutta… No, Jumalan tiet eivät ole meidän teitämme. Hänen tiensä ovat 
korkeammalla kuin omamme.  

Hänellä on syynsä kiroukseen ja tuhoon, jotka tapahtuvat kylissä. Sen takana on olemassa syy. Mutta jos 
olet todellinen kristitty, Jumala säästää sinut vihaltaan. Niin kuin tapahtui Nooan päivinä. –Entäpä ne 
vastasyntyneet ja lapset, heillä ei ole mitään syntejä hartioillaan? Sinä voit sanoa tuon tunteellisen 
vastauksen asiaan ja perustella sillä sitä, miksi et usko Jumalaan. Mutta se voi olla lippusi helvettiin. Minä 
en tekisi sitä (jos olisin sinä). Minä rukoilisin sen suhteen. –En usko siihen roskaan. Hyvä on, sinä et halua 
totuutta. Raamattua sanoo, Jeesus sanoo, jos etsitte minua, te löydätte minut. Mitä enemmän ojentaudut 
Hänen suuntaansa sitä enemmän Hän ojentautuu sinun suuntaan. Jos et ota edes yhtä askelta Jumalan 
suuntaan, hän ei ota viittä askelta sinun suuntaasi. Se on tapa, jolla opimme. –Tuossa ei kyllä ole mitään 
järkeä. No, siinä ei ole järkeä luonnolliselle mielelle eikä järkevälle mielelle, koska se vaatii uskoa, mies.  

Sinä haluat käsin kosketeltavan Jumalan. Tämä ei ole sitä vielä. Mutta tuomiopäivänä tulet näkemään käsin 
kosketeltavan Jumalan. Mutta siinä vaiheessa on jo liian myöhäistä. Aivan, mitä tahansa kuuletkin, 



varmistu, että se on linjassa kirjoitusten kanssa. Kyllä, minä kerron kaiken, mitä Raamatusta löytyy. En ole 
julistamassa täällä omaa hyvää uutistani (own gospel) eikä minulle makseta tästä. Ainoa asia, mitä saan 
osakseni, on kärsimys painostuksen muodossa. Minulla on Jeesuksen Kristuksen merkinnät kehossani. Minä 
kannan merkkejä. Eikä saarnaajana olemisessa ole mitään ylistettävää. Mutta se auttaa teitä vapautumaan 
ja siinä on asian ylistys, jonka Jumala saa. Sanoin jo aikaisemmin, että on kaksi tapaa. Toisilla on 
myötätuntoa, jonka avulla he saavat aikaan asioita (ihmiset tulevat synnin tuntoon). Toiset pelastavat pelon 
avulla vetämällä ihmiset pois tulesta. On siis kaksi menetelmää. –Kumpaa sinä käytät? On aikoja, jolloin 
julistan julkisesti ja pelastan pelon avulla. Mutta jopa silloin kun pelastan pelon avulla, minä osoitan 
myötätuntoa. Hyvä on. Täällä on paljon ihmisiä, jotka eivät halua lukea kylttiä eivätkä he halua tietää, että 
ovat tällä listalla.  

-Ajatellaan jotain vanhempaa, joka sanoo lapselleen, älä tee näin tai minä rankaisen sinua. –Siinä on 
kyseessä opettaminen pelon avulla, eikö? Eivät he aina aloita lähestymään asiaa rangaistuksen 
näkökulmasta. Se on edennyt siihen pisteeseen. Sama pätee Jumalaan, joka oikaisee meitä hyvin 
pehmeästi. Hän joka tietää, mitä hyvää hänen pitäisi tehdä ja jatkaa tekemästä syntiä, voimistaa omaa 
nuhteluaan. Ja se voi muuttua melko vakavaksi. Se on ikään kuin kuolema. Jos he eivät ymmärrä vihjeitä, 
hän voi ottaa heidät pois. Koska he pilkkaavat hänen nimeään ja pilkkaavat hänen henkeään. Raamattu 
sanoo, että joka tietää mitä pitää tehdä eikä tee, se on hänelle synniksi. Henkilö, joka tietää, mikä on oikein 
ja väärin, on suuremmassa vastuussa ja saa vakavamman tuomion kuin henkilö, joka ei todella tiedä. –
Voinko kysyä jotain? –Jopa sen jälkeen kun henkilö on saanut pelastuksen ja antanut sydämensä 
Kristukselle , he jatkavat synnissä. –Eikä siinä ole kyseessä pilkkaaminen? –Minä olen katunut , mutta jatkan 
synnissä. Raamattu sanoo, työskennelkää pelastuksenne puolesta pelolla ja vavistuksella.  

Kristittynä joka päivä on jatkuvaa kritiikkiä. Minun on tarkkailtava, mitä katson. Minun on tarkkailtava, 
kuinka reagoin. Minun on oltava tarkkana siitä, mitä sanon vaimolleni. Minun on oltava tarkkana siitä, mitä 
katson silmilläni. Minun on oltava tarkkana tekojeni kanssa. Minun on oltava tarkkana siitä, miten 
käyttäydyn kassalla. Hyvä on, hän oli hieman töykeä minua kohtaan, kuinka reagoin. Kuinka minä käsittelen 
tyypin, joka loukkasi minua ja lähes vaaransi elämäni. Joten uudestisyntyneenä kristittynä työskentelen 
pelastukseni puolesta päivittäin pelolla ja vavistuksella, koska tiedän, jos tulen tunnottomaksi synnilleni, 
olen palannut tälle listalle kädenlämpöisenä kristittynä. Ja näin ollen minä kohtaan mahdollisesti  vaaran 
heikentyneestä omastatunnosta, jolloin minusta tulee kadotettu sielu. Hyvä on. Eli on olemassa henkilöitä, 
jotka kuluttavat Jumalan armoa ja jatkavat synnissään pisteeseen, jossa he eivät enää tunne pistosta. He 
ovat tunnottomia ja jatkavat synnissä, kun aikaisemmin he nopeasti katuivat ja olivat hyvin herkkiä Jumalan 
vakaumukselle. Mutta nyt jatkettuaan omasta tahdostaan synnissä, heistä on tullut vähemmän herkkiä ja 
heille on kehittynyt kovettuma sydämeen.  

Silloin ollaan tuhoalueella. Se on tie helvettiin tuossa tilanteessa. Koska he eivät koskaan saa takaisin, miten 
he voivat saada tuon herkkyytensä takaisin. Ellei Jumala takaa teille armoaan. Viimeisessä lopullisessa 
yrityksessään kuten hän teki kohdallani. Sanoin olleeni 13 vuotta kristitty, mutta olin kädenlämpöinen 
kristitty. Kävin kirkossa, mutta rakastin Jeesusta. Olin pelastunut, mutta minä yhä poltin. Jahtasin tyttöjä ja 
menin sen jälkeen kirkkoon. Yhä uudelleen ja uudelleen. Jumala antoi minulle anteeksi pornon katsomisen. 
Muutama päivä myöhemmin katsoin yhä pornoa. Minulle alkoi kehittymään kovettuma sydämeen. Ja sitten 
olin vaara-alueella. Jumala antoi minulle viimeisen nuhtelunsa, hän nuhteli minua sanansa avulla kun luin 
Raamattua. Se asetti Jumalan pelon sisääni päästä varpaisiin. Tämä sanotaan Raamatun heprealaiskirjeessä, 
jos jatkat synnissä tieten tahtoen, ei ole enää olemassa uhria syntiesi  sovittamiseksi vaan on vain pelokas 
tuomion odotus. Havaitsin, että tein omasta tahdostani syntiä. En tehnyt vain virheitä vaan suunnittelin 



syntejäni ja suunnittelin katumukseni ja parannukseni. Se oli kohta, jossa etenin vaara-alueelle, josta 
Jumala aikoi minut leikata irti.  

Kun hän ilmoitti tuon kirjoituksen minulle, minä luin sen, minä murruin ja pyysin Jumalalta anteeksi antoa. 
Hän puhdisti listani viimeisen kerran – uskoakseni. Ja sen jälkeen olen vaeltanut vanhurskaudessa. Odotan 
päivää, jolloin hän tulee takaisin. Joten kyllä, Jumalan korjaava toimenpide etenee. – Kumpi on 
tehokkaampi keino korjata ihmisen käyttäytymistä. –Jatkuva pelko vai vain se, että henkilö tietää, että jokin 
asia on väärin tuntematta Jumalan sanaa. Tuo on hyvä esimerkki. Jeesus sanoo Matteuksen 10:ssä, älkää 
pelätkö sitä, joka voi vain ruumiin tappaa eikä pysty sen enempään. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi 
ruumiin tappaa ja joka voi heittää sekä ruumiin että sielun helvetin tuleen. Matteuksen kappale 10. Jopa 
Jeesus kertoi meille, että Isän pelko olisi oltava korkeassa arvossa. Joten kyllä. Jos olet kuuliainen henkilö 
luonnostaan – se on hyvä asia! Ylistäkää Herraa. Jotkut ihmiset eivät ole sellaisia. Juuri siksi Jumala ei tule 
vain kuuliaisten lastensa luokse vaan myös tottelemattomien luokse. Hän antaa myös heille armoaan. 
Mutta ne jotka eivät koskaan kadu ja jotka pysyvät uppiniskaisina ja jotka eivät koskaan todella halua 
muuttua ja jotka ovat härkäpäisiä loppuun saakka, he menevät helvettiin. 

Puhuimme siitä aikaisemmin ja se on Jumalan asia. –Onko se Jumalan asia, jos lasta käytetään hyväksi tai 
raiskataan? Luulin että tarkoitit, meneekö tuo henkilö helvettiin. Jos joku on tullut väärinkohdelluksi tai 
hyväksikäytetyksi tai raiskatuksi johtuu siitä, että liikkeellä on vääristyneitä henkilöitä. Sellaiset henkilöt 
tulee laittaa vankilaan. Tai jopa kovempi rangaistus. On myös joitain vääristyneitä henkiöitä, jotka ovat 
katuneet ja tehneet parannuksen vankilassa. Onko se aitoa, vain Jumala tietää. Mutta näettekö, että Jumala 
on armollinen jopa murhaajaa kohtaan. On olemassa joitain sarjamurhaajia, jotka ovat katuneet ja tehneet 
parannuksen vankilassa ja he ovat kääntyneet Jumalan puoleen. Joten mikä minä olen sanomaan, etteivät 
he tarvitse armoa. Se on Jumalan asia. Raamattu sanoo, olen kohta lähdössä pois, Raamattu sanoo, 
kuunnelkaa koko asian päätös Saarnaajan kirjassa.  

Salomon, viisain mies, joka koskaan on elänyt sanoi näin. Kuunnelkaa koko asian päätös. Pelätkää Jumalaa 
ja noudattakaa hänen käskyjään, koska se on ihmisen koko velvollisuus. Piste. Jotkut ihmiset tarvitsevat 
hieman kovaa rakkautta. Joten en ole täällä väärinkäyttämässä ketään vaan näyttämässä kaikille, jos olet 
tällä listalla, teidän on kaduttava ennemmin tai myöhemmin. Odota hetki. Sinä voit kyllä pitkittää synnillistä 
elämäntyyliäsi, mutta huomisesta ei ole takuuta. Näen ihmisten juoksevan punaisia päin. Raamattu sanoo, 
että tänään on pelastuksen päivä ja nyt on määrätty aika. Siinä kerrotaan, että asia on kiireellinen. Se ei 
tarkoita sitä, että elän synnissä kuolinvuoteelleni asti ja pyydän siinä vaiheessa Jumalalta anteeksi antoa. 
Uskokaa minua, on olemassa ihmisiä, jotka uskovat tuohon teoriaan. Mutta he ovat havainneet, että 
Jumala tuntee heidän sydämensä. Ja että he pelaavat pelejä ja he joutuvat pelistä pois jo ennen 
kuolinvuodettaan.  

Joten älkää pelatko sellaisia pelejä. Jos tiedät olevasi tällä listalla ja tiedät, että elämässäsi on syntiä, sinun 
pitää katua. Siksi Jeesus tuli. Jeesus tuli ja saarnasi katumusta. Hän sanoi, jollette kaikki kadu ja tee 
parannusta, te kaikki menehdytte. Me kuulemme aina tämä saman: rakkautta, rakkautta, rakkautta. Mutta 
vain harvat teistä ovat kuulleet Jumalan toisesta puolesta, joka on vakava puoli. Sitä me olemme täällä 
julistamassa. Me emme mitätöi rakkautta, joka on perustus. En edes olisi täällä, jos Jeesus ei olisi tehnyt 
uhraustaan. Mutta tuon Jeesuksen uhrin mukana tulee uhraus, joka meidän pitää tehdä. Raamattu sanoo, 
antakaa ruumiinne elävänä uhrina, pyhänä ja Jumalan hyväksymänä uhrina, mikä on teidän järjellinen 
velvollisuutenne tai palveluksenne. Joten meidän on annettava itsemme uhrina, ei  syntiä tehden kuten nyt 
tapahtuu, vaan katumalla ja elämällä jatkuvassa kunnioituksessa Jumalaa kohtaan.  



Se on meidän uhrauksemme. Hän antoi oman rakkautensa. Nyt on meidän vuoromme antaa rakkautemme 
takaisin Jumalalle antamalla kehomme kuten Jeesus Kristus antoi oman kehonsa. Meidän on annettava 
kehomme takaisin Jumalalle puhtaassa muodossa. Sellaisessa mikä on suotuisaa hänen läsnäolossaan. 
Hyvältä tuoksuvana uhrina sanoo Raamattu. –Jotkut eivät vain käsitä näitä asioita. Julistus jatkui vielä ja 
meillä oli hienoja keskusteluja. Jotkin oppilaat seurasivat meitä jutellakseen kanssamme myöhemmin ja 
pyysivät rukousta. Vaikka jotkut heistä kysyvät humoristisesti asiasta, he oppivat samalla. On joitain asioita, 
joita olen sanonut ja unohtanut vuosia sitten, mutta vaimoni yhä muistaa ne – vuosien jälkeenkin. Heillä on 
hyvä muisti. Joillain ihmisillä on hyvä muisti. Toisilla ei. Minulla oli tapana poltella paljon marihuanaa, joten 
en voi tietää, onko se vaikuttanut aivosoluihini. Sanotaankin, että niin tulee tapahtumaan, jos jatkamme 
polttamista. –Mitä tapahtuu, jos polttamista jatketaan? No, he sanovat, tiedemiehet, että jatkuva 
polttaminen tuhoaa aivosoluja. Se alentaa älykkyysosamäärää – marihuanan polttaminen.  Kun tulemme 
vanhemmiksi, muistisi ja lyhytkestoinen muisti ei ehkä ole niin hyvä. Se on sitä, mitä sanotaan. 

Mutta me emme tiedä. Siksi on syytä olla varovainen. Onko sinulla kysymys? –Jos me pelkäämme Jumalaa. 
–Miksi sanot, että meidän on pelättävä Jumalaa? Raamattu sanoo, Jumalan pelon avulla, ihmiset pääsevät 
pahuutta pakoon. Se on kunnioittavaa pelkoa. Minä pidän Jumalaa korkeassa arvossa, koska hän on pyhä. 
Mitä hän sanoo ja käskee meidän tekevän, meidän tulee kunnioittaa sitä. Se on pelkoa. Niin kuin 
vanhempasi sanoivat, ettet saa tehdä jotain asiaa, et sinä jätä kuuntelematta heidän neuvojaan. Jos todella 
pelkäät vanhempiasi ja kunnioitat heitä, otat heidän sanansa evankeliumina. Ja teet, mitä he sanovat. 
Tuollainen pelko on kunnioittavaa pelkoa. Se on sitä kristitylle, mutta syntiselle se on tuskaa aiheuttavaa 
pelkoa. Koska he ovat eläneet koko elämänsä kapinassa. He eivät ole koskaan pelänneet Jumalaa koko 
elämänsä aikana. He ovat aina ajatelleet, että kyseessä on myytti ja he ovat tehneet sitä, mitä ovat itse 
halunneet tehdä. Niinpä Jumala laittaa heidät pelkäämään tavalla tai toisella ja se tulee tapahtumaan 
tuomiopäivänä, kun he vapisevat tuskassa. Ja Raamattu sanoo, että Hän heittää heidät uloimpaan 
pimeyteen.  

Siellä kuullaan valitusta, itkua ja hammasten kiristelyä. Kiitos. Jumala siunatkoon sinua, mies. Pysy uskossa. 
Joko pelkäät Jumalaa nyt ja sinulla on kunnioittava asenne Jumalan vihaa kohtaan nyt tai sitten kohtaat 
Hänet myöhemmin, jolloin on jo liian myöhäistä. Se on tuskallista ja ahdistavaa ja kivuliasta pelkoa. –Joten 
sinä sanot, että kun teemme syntiä me menemme helvettiin. Minä olen tehnyt syntiä aikaisemmin ja niin 
kaikki ovat. Mutta kun meillä on Jeesus Kristus pehmusteena, jos luotamme Jeesukseen Kristukseen ja 
pyydämme häntä antamaan meille anteeksi, niin hän alkaa muokkaamaan elämäämme ja meitä kristityiksi.  
Silloin me emme enää tee pikkusyntejä kuten meillä oli tapana. Me teemme virheitä kristittyinä. Mutta 
meillä on yhä suhde Isään ja voimme pyytää anteeksi antoa. Joten kyllä, me teemme virheitä. Muuta ero 
pyhimyksen ja syntisen välillä on siinä, että syntiset odottavat sitä, että saavat tehdä virheitä. He odottavat, 
että pääsevät tekemään syntiä kuten minulla oli tapana. Tein suunnitelmia synneilleni.  

Maanantaina sanoin, että perjantaina menen ja teen tuota ja juon tuota ja poltan tuota. Kutsuin silloinkin 
itseäni kristityksi, mutta nyt kun olen pyhimys, sanon rakastavani Herraa Jeesusta Kristusta enkä 
suunnittele tekeväni syntiä. Houkutus tulee ja minun on vastustettava sitä. Siinä on ero ja se on 
sydämessäsi ja Jumala tuntee sydämesi. Jos todella rakastat syntiä ja jos yrität päästä pois synnistä ja tulla 
sellaiseksi, joksi Hän haluaa sinun tulevan – kristityksi . Todelliseksi kristityksi. Koska hänen on 
puhdistettava sinut ennen tuomiopäivää ennen kuin on jo liian myöhäistä.  

 



*** Monet oppilaat tässä koulussa kuulivat ja ymmärsivät Jumalan Sanaa ja se on hyvä asia. Jotkin heistä 
tulivat luoksemme ja tunnustivat virheitään ja tarvitsivat rukousta. Me onnistuimme rukoilemaan 
vapautuksen puolesta oppilaille kamerakuvan ulkopuolella.  

Jumala vahvisti Sanansa merkeillä jotka seurasivat. Aamen! Kiitos rukouksista veljet. Tehdään töitä, kun 
vielä on päivä…  

 


