
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ONtkbmAD5tk 6.9.2019

HUIJARI naispastori JOHTAA ihmisiä helvetin kuoppaan

*First Unitarian Church of Oakland*
*Spiritually Alive, Radically Inclusive, Justice Centered*

Hengellisesti elävä? Vai hengellisesti kuollut? 

Raamattu sanoo Sananlaskujen kappaleessa 27: "Mielevä näkee vaaran ja kätkeytyy, 
mutta yksinkertaiset käyvät kohti ja saavat vahingon. " Viisas mies näkee pahuuden ja 
menee piiloon. Mutta tyhmä mies jatkaa kulkuaan ja saa osakseen rangaistuksen. Monet 
teistä, ihmiset, ette ole havainneet pahuutta, joka on laskeutunut maahamme ja 
yhteiskuntaamme. Pahuus on laskeutunut tähän maahan ja yhteiskuntaan. Raamattu sanoo, 
että viisas mies sen havaitsee ja menee piiloon. Mutta kaikki te, ette näe pahuutta ettekä 
mene piiloon sitä vaan te jopa itse osallistutte pahuuteen.

Raamattu kutsuu teitä vääryyden tekijöiksi, koska te hyväksytte sen, mitä Jumala pitää 
vääränä. Näin ollen teistä on tullut osa vääryyttä. Se on yksinkertainen johtopäätös. 
Loogista. Teidän pitää rakastaa sitä, mitä Jumala rakastaa ja vihata sitä, mitä Jumala vihaa. 
Se on Pyhän Raamatun mukaista. Raamattu sanoo. Viisas mies näkee pahuuden ja menee 
piiloon. Mutta tyhmä mies jatkaa kulkuaan ja saa osakseen rangaistuksen. Mutta katso 
itseäsi mies. Sinä menet sisälle tuohon paikkaan ja kutsut itseäsi kristityksi. 

Tyhmät jatkoivat matkaansa ja tuhoutuivat. Te saatte rangaistuksen, koska ette ole tehneet 
parannusta synneistänne. Kääntykää Jeesuksen Kristuksen puoleen ja tehkää parannus. 
Pelastukaa ja syntykää uudelleen! Raamattu sanoo, Jeesus sanoi: "Ihmisen on synnyttävä 
vedestä ja hengestä, jotta hän pääsisi Jumalan kuningaskuntaan. Se mikä on syntynyt 
lihasta, on lihaa. Ja se mikä on syntynyt hengestä, on henkeä." Olet matkalla helvetin 
tuleen nuori nainen, koska et kannata sitä, mitä Jumala kannattaa.

Raamattu sanoo niin 1.Kor.14. Se puhuu tätä vastaan, mitä te harjoitatte tässä niin 
kutsutussa kirkossanne. Raamattu sanoo 1.Kor.14: "sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, 
vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin 
seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, 
niinkuin lakikin sanoo." Teillä on niin kutsuttu naispastori. Kuinka te ilkeätte? Kuinka te 
ilkeätte vääristää Jumalan sanaa. 

Hän ei ole sen enempää pastori kuin minä olen jänis. Hän on epäaito. Hän on teeskentelijä. 
Hän on huijari. Jumala ei ole häntä siihen asemaan asettanut.  Teidän niin kutsuttu pappi 
(reverend). Teidän niin kutsuttu naispastori. Sillä Jumalan sana sanoo: "Niinkuin kaikissa 
pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä 
heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo." [Naispastori tulee
ja menee.] Tule tänne pastori. Tule tänne pastori. Miksi et tule tänne pastori. Sinä et ole sen
enempää pastori kuin minä olen jänis. 

Sinä luulet pääseväsi pakoon. Sinä luulet pääseväsi pakoon väärän oppisi kanssa. Hän 
johtaa teidät harhaan, ihmiset! Hän johtaa heidät vääristelyn kuoppaan, kun minä tulen 
tänne Pyhän Hengen inspiroimana. Kerron teille, että teidät on kutsuttu [pois sieltä] tänä 
päivänä elävän Jumalan hengen avulla. Te ette vaella Hengen mukaan vaan te vaellatte 
lihan mukaan. Raamattu sanoo, jos elät lihan mukaan, sinä kuolet. Mutta jos hengen avulla 
kuoletat lihan pyrkimykset, sinä saat ikuisen elämän. 
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Hän, joka harjoittaa laittomuutta. Joka sanoo mustaa valkoiseksi, mutta pohjimmiltaan ei 
kannata Jeesusta Kristusta. He eivät kannata Jumalan sanaa. He eivät kannata sitä, mitä 
Jumala rakastaa. Hei, ihmiset. Kutsutaa tuo nainen tänne ulos. Missä on pastorinne? Missä 
on tuo nainen, joka kutsuu itseään pastoriksi. Missä on tuo niin kutsuttu nainen, joka 
kutsuu itseään pastoriksi. [Naispastori tulee ulos saarnaajan luokse.] Sinä et ymmärrä 
Jumalan sanaa. 

Paavali sanoi, Jumala ei ole sekaannuksen aiheuttaja vaan rauhan kuten kaikki kirkot. Anna
minulle hieman tilaa. Hyvä on. Jumala ei ole sekaannuksen aiheuttaja. Pysykööt naiset 
ääneti kirkoissanne. Koska heidän ei ole lupa puhua vaan heidät on määrätty olemaan 
kuuliaisia kuten lakikin sanoo. Naisen ei ole lupa opettaa ja anastaa miehen valtaa. Mitä 
sanot siihen? [Naispastori tukijoukkoineen alkoi laulamaan.] Aha, teillä ei ole mitään 
sanottavaa. Sinulla ei ole mitään sanottavaa. He yrittävät estää Jumalan sanaa laulun 
avulla.

Mutta Jumalan sanalla on ylin valta. Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Sinä et ole 
virassasi Jumalan toimesta. Raamattu sanoo, ettei naisen tule harjoittaa valtaa mieheen. 
Heidän on oltava ääneti ja alisteisessa asemassa mieheen nähden. Raamattu sanoo, Jeesus 
Kristus sanoi, että Isä asetti miehen ja naisen lisääntymään. Ja että heidän tulee yhdistyä 
avioliitossa. Mutta te vääristätte Jumalan sanan. Minä toivon, että tuntisitte totuuden. Minä 
toivon, että teette parannuksen ennen kuin on liian myöhäistä. Minä toivon, että tulette 
Jumalan luokse ja ymmärrätte Jumalan sanan sen sijaan, että laulatte lauluja. 

Se ei vaikuta mitenkään. Jumala ei kuule laulujanne. Hän kuulee sanansa. Oletteko tällä 
listalla? Kannatatteko te niitä, jotka ovat tällä listalla? Ai, sinä olet listalla. Sinä olet 
listalla. Sinä olet tällä listalla. Jumala tulee tuomitsemaan sinut. Jumalan sana tulee 
tuomitsemaan sinut tuomiopäivänä. Jos et tee parannusta, te kaikki tulette menehtymään. 
Te olette matkalla kuoppaan. Jos et käännyt pahuudestasi. Jos et käänny vääryydestäsi. Jos 
et alistu Jumalalle. Ja vastusta paholaista. Tule pois pimeydestä! Ja havaitse Jumalan sanan
valo!

Teidän laulunne ei nosta teitä ylös Jumalan kuningaskuntaan. Se vie teidät Jumalan 
kuningaskunnan ulottumattomiin. Teidän on tultava Jumalan luokse, madam. Ennen kuin 
on liian myöhäistä. Minä toivon, että ymmärtäisitte, että Jeesus Kristus on tie, totuus ja 
elämä. Missä sanotaan, että te voitte todella olla Jumalan sanan palvelija (minister of 
God)? Missä sanotaan, että te voitte olla Jumalan sanan palvelija, madam? [Kuulkaa hänen
vastauksensa.] Missä sanotaan, että voit olla Jumalan sanan palvelija, madam?

Naispastori: "Sydämessäni." (In my heart.) Sinun sydämesi ei voita Jumalan sanaa. Hän ei 
kuuntele. Raamattu sanoo, että sydän on kaikista pettävin. Sinä voit tietää sen. Sinä sanot, 
että tämä on oikein, koska sydämesi sanoo niin. Voi, sydän on kaikista pettävin. Sinä voit 
tietää sen. Vaikka sydämesi sanoo, että tämä on ok, ei tarkoita, että se on ok Jumalan 
edessä. Teillä ei ole vastaväitteitä. Ainoa asia mitä te voitte tehdä, on ajaa minut ulos 
laulullanne. Missä on vastaväitteesi, madam? Missä on vastaväitteesi? 

Mikään ei anna sinulle oikeutta harhauttaa näitä ihmisiä. Voi, Raamattu sanoo, että 
harhauttaja ja harhautetut ovat hänen. Ja hän tekee tuomareista hölmöjä. Sinä olet joutunut 
petetyksi. Sinun on tultava ulos pimeydestä, madam. Sinä harhautat nämä ihmiset. Sinun 
pitää saada vastaus Jumalan sanasta, madam. Missä sanotaan, että sinulla on lupa tehdä 
sitä, mitä teet? Missä sanotaan, että sinulla on oikeus harhauttaa näitä ihmisiä, madam? 
Missä niin sanotaan?

Raamattu sanoo, että ne jotka kulkevat käsi kädessä, he eivät jää rangaistuksetta. Minä 
haluan yhden vastaväitteen ja minä lähden. Yksi laillinen vastaväite ja minä lähden. Mutta 

2/6



sinä et pysty siihen. Et pysty siihen. Raamattu sanoo, että naisella pitäisi olla pitkät hiukset.
Paitsi, jos lääketieteellisesti se on mahdotonta. Tai jos geneettisesti et voi kasvattaa pitkiä 
hiuksia. Raamattu sanoo, jos nainen rukoilee tai profetoi, hänen päänsä tulee olla peitelty - 
1.Kor.11. Sinun on pukeuduttava huiviin, jos rukoilet tai profetoit. 

Kuuntele, se on siksi niin, koska olet seurakunnassa. Kun profetoit, kerrot Herran sanan, 
sinulla on pää verhottuna, nouset ylös ja sanot: "Näin sanoo Herra." Ja sitten istut alas. 
Mutta ei, sinä seisot saarnatuolin takana ja käyttäydyt kuin palvelija vaikka et ole. Sinä et 
ole virassasi Jumalan määräyksestä. Raamattu sanoo 1.Kor.14:33 "sillä ei Jumala ole 
epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa." Tämä on 
epäjärjestys. Se, mitä hän tekee teille, hän aiheuttaa epäjärjestystä. 

Minä kysyin häneltä, kerro minulle, missä sanotaan, että sinä voit tehdä sitä, mitä teet. 
Jumalan sanan mukaan. Niin kutsuttu pastori. Hän sanoo, koska sydämeni kertoo niin. 
Raamattu sanoo, sydän on kaikkein petollisin. Sinä voit sen tietää. Jos sinun tunteesi ja 
sydämesi johtaa sinua, sinut johdetaan tuhoon. Miten olisi ymmärrys siitä, mitä Jumalan 
sana sanoo? Ja laita tunteesi sivuun. Miltä kuulostaisi Jumalan sanan totuuden 
noudattaminen? Ja oman järkeilyn hylkääminen? [Naispastori tulee painostamaan 
saarnaajaa.]

Tämä on julkinen jalkakäytävä. Tämä on 15 jalkaa, madam. He pääsevät sisään. Minä olen 
tässä. Mikä antaa sinulle oikeuden toimia pastorina? Älä koske minuun. Tai sinä menet 
putkaan. -En mene putkaan. Sinä menet suoraan putkaan. -Mennään yhdessä. -Mennään 
kaikki yhdessä. Minulla on oikeus olla tässä perustuslain mukaan. -Et voi estää ihmisiä 
tulemasta sisälle. En minä estä ketään ja minulla on oikeus seisoa julkisella 
jalkakäytävällä. Tämä on kaupungin omaisuutta. Missä sinulle annetaan oikeus olla 
saarnaaja, ei missään. Hän johtaa teidät harhaan, ihmiset. 

Alussa Jumala sanoi, olkoot mies ja nainen, jotta he lisääntyvät. Sinä tarvitset miehen. Sinä
tarvitset miehen, jotta tulet raskaaksi ja saat muutaman lapsen. -Sinähän olet jotain. Se on 
totuus. Miksi totuus on niin vakavaa!? Miksi totuus on sinulle niin vierasta? Miksi totuus 
on sinulle niin kaukaista? Koska tämä nainen on johtanut sinut harhaan. Hän on nainen. 
[Hän ei voi johtaa minua harhaan. Minut harhautettiin jo kauan sitten...] Hän johtaa sinut 
harhaan.

Kuka sinut johti harhaan jo kauan sitten? [Kirosanoja] Sinä kiroilet niin kutsutussa 
kirkossa. Raamattu sanoo, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Kaikki nuo väärät sanat, 
kirosanat ja herjaukset, jotka tulevat suustasi. Ei elämässäsi ole katumusta. Sinä olet tällä 
listalla. Ja sinä nainen, violetissa, Herra nuhtelee sinua Jeesuksen nimessä. Et ainoastaan 
sinä mene alas kuoppaan vaan sinä johdat toisiakin sinne. Se muuten tekee helvetistäsi 
melko paljon kovemman paikan. Halleluja. 

Raamattu sanoo, että Jumalalla tulee olemaan vanhurskas kuningaskunta - pyhä 
kuningaskunta. Eikä mikään pilaantunut pääse sinne sisälle. Koirat ovat ulkopuolella. 
Ulkopuolella ovat sutenöörit, avionrikkojat ja haureuden harjoittajat ja murhaajat. Mutta 
sisällä ovat sydämeltään puhtaat. Raamattu sanoo, että vain sydämeltään puhtaat näkevät 
Jumalan. Minäpä kerron teille jotain, ihmiset. Te ette ole vielä puhdistaneet sydäntänne. 
Vaan te olette tyhjiä mielikuvittelussanne. 

Minä luen sen teille, niin tiedätte. 1.Kor.14, jae 34: "olkoot vaimot vaiti teidänkin 
seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, 
niinkuin lakikin sanoo.  Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan 
omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa." Näin sanoo Herra. 
Mitä sinä sanot tuohon niin kutsuttu pastori? 1.Kor.14:34-35. -Melkoinen tarina. 
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Melkoinen tarina! Hän sanoo Jumalan sanaa tarinaksi. Onko se tarina sinulle? Onko se 
satu? Kuinka harhassa sinä olet ja kuinka pahasti langennut. Sanotko sinä Jumalan sanaa 
Uudessa Testamentissa tarinaksi?

Nämä on kirjeitä kirkoille. Voi, Herrani. Jeesus, me emme voi uskoa, mitä tänään olemme 
nähneet täällä. Tämä niin kutsuttu pastori, joka on nostanut itsensä valtaan tässä niin 
kutsutussa kirkossa, sanoo Jumalan sanaa tarinaksi. Kun Paavali kirjoitti kirjeitä, epistolat, 
kirkoille. Voi, kuinka surullista se tulee olemaan sinulle nuori nainen tuomiopäivänä.  
Koska Raamattu sanoo, ettei heidän ole lupa puhua. Vaan heidät on määrätty olemaan 
kuuliaisia. Täällä ei ole kuuliaisuutta. Raamattu sanoo, joka harhautuu vanhurskauden 
polulta, tulee pysymään kuolleitten seurakunnassa. Sitä tämä on, kuolleitten seurakunta. 
[Hengellisesti kuolleita eivätkä he tiedä sitä.] 

Koska te olette harhautuneet totuuden polulta. Sinun on palattava oikealle tielle, madam. 
Hei, sinun on tehtävä parannus. Jeesus sanoi, ellet tee parannusta, sinä menehdyt, madam. 
Sinun on pohdiskeltava näitä asioita, madam. Sinun on luettava Jumalan sanaa itsesi 
vuoksi. Raamattu sanoo, tulkaa ulos heidän joukostaan. Olkaa heistä erillään, sanoo Herra. 
Älkää koskeko epäpuhtaaseen asiaan ja minä otan teidät vastaan omakseni. Nuori mies, älä
joudu petetyksi. Puhun sinulle harmaassa puserossa. Puhun kaikille teille. Älkää joutuko 
harhateille. Lukekaa itse Jumalan sanaa. Raamattu sanoo, opiskelkaa osoittaaksenne 
itsenne hyväksytyksi Jumalan edessä, työmieheksi, jonka ei tarvitse hävetä, jakaen oikein 
totuuden sanan. 

Ihmiset, te tulette häpeämään tuomiopäivänä. Te ette tule seisomaan pystyssä Jumalan 
läsnäolossa. Raamattu sanoo, pahat eivät tule seisomaan vanhurskaiden seurakunnassa. 
Ymmärrätkö sen? Pahat eivät tule seisomaan vanhurskaiden seurakunnassa. Sinä et tule 
seisomaan pystyssä Jumalan valtaistuimen edessä. Sinä tulet voivottelemaan ja suremaan. 
Raamattu sanoo, pahat sulavat kuin vaha Hänen läsnäolossaan. Sinä tulet sulamaan kuin 
vaha. Sinä tulet kulumaan, koska Jumala on kuluttava tuli. Jeesus sanoi, he tulevat 
tuntemaan totuuden ja totuus päästää heidät vapaiksi. Oletko vapaa, madam?

-Olen vapaa. Olet tällä listalla. Kuinka voisit olla vapaa? Olet tällä listalla. Kuinka voit olla
vapaa? Olet valehtelija nyt, madam. Minäkin olin tällä listalla, madam. Minä olin 
haureuden harjoittaja (fornicator). Minä pidin marihuanasta ja poltin sitä. Minulla oli 
tapana kapinoida. Minä katsoin pornoa. Mutta minä olen vapaa, koska hän, jonka Poika 
vapauttaa, on todellakin vapaa. Minä tein parannuksen. Raamattu sanoo, kun pelkäät 
Herraa, sinä etäännyt pahuudesta. Kun olet oikeasti vapaa, sinä alat karttamaan pahoja 
harjoituksiasi. Sinä alat alistumaan Herralle. Sinä alat vastustamaan paholaista, joka 
pakenee luotasi. 

Olet synnissä, madam. Olet synnissä. Tahallisessa synnissä. Koska sinä tunnet totuuden, 
mutta hiljennät sen pahuudellasi. Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä kappaleessa 1, he 
hiljentävät totuuden pahuudella ja Jumala jättää teidät yksin hylkiömielenne valtaan. Voi, 
teidän on paras tulla pois sieltä. Minä kerron teille, että teidän on paras tulla ulos sieltä 
ennen kuin Jumala leikkaa teidät irti. Jeesus sanoi, minä olen runko ja te olette oksat. 
Jokainen oksa minussa, joka ei tuota hyvää hedelmää, isäni leikkaa sen irti. Hän leikkaa 
sinut irti, ellet ota opiksesi saarnaajan nuhtelusta tänään. Ellet pohdiskele tänään sanoja 
mieheltä, joka on täynnä henkeä. Sinut tullaan leikkaamaan irti tuona päivänä.

Te tuotte väärät jumalanne tänne. Ne ovat noituuden jumalia, jotta he voivat terrorisoida 
tätä [mitä?] ja tuhota sen. Kuinka te ilkeätte? Te tekopyhät! Kukaan teistä ei nuku yötään 
ovi lukitsematta. Te haluatte murskata rajamme tässä siunatussa maassa. Te tuette laittomia
maahanmuuttajia. Okei. Hän ei ole pastori, madam. Raamattu sanoo, nainen ei saa käyttää 
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valtaa mieheen. Minulla on kirkko. -Miksi et saarnaa siellä? Minä olen evankelista. Minun 
täytyy, surullista kyllä, jättää kirkkoni aika ajoin ja tulla paikkoihin kuten tämä. 

-Me ylistämme. Te ette ylistä. Hän ei kuule rukouksianne, madam. -Miten niin? Se on 
tässä, 1.Kor.14:34: "olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä 
heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. Mutta jos he 
tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on 
naisen puhua seurakunnassa." Tämä on Uusi Testamentti. Ensimmäinen korinttolaiskirje. 
Siellä on järjestys. Ja siellä on pastori, mies. Ja naiset pysyvät ääneti. Heillä ei ole lupaa 
käyttää valtaa miehiin. Hän [nainen] kutsuu itseään pastoriksi. Sellaista ei ole Raamatussa, 
madam. Okei.

Kristuksen kehossa on järjestys. Se on Jumala Kristuksessa, Kristus miehessä, mies 
naisessa. [Ohikulkija kysyy jotain.] Kuinka tiedät, ettei niin ole? Kuinka tiedät, ettei niin 
ole? Minulla on keskustelu hänen kanssa, madam. Me emme näytä almujamme ihmisten 
nähden. Raamattu sanoo, ettei kuuluteta omaa erinomaisuutta (not to sound a trumpet), kun
olemme hyvissä töissämme. Kyllä, on aika ruokkia kodittomia ja vaatettaa tarpeessa 
olevat. On myös aika, kun Jumala lähettää saarnaajansa nuhtelemaan tällaisia paikkoja. 
Jotta sinä säästyisit ennen kuin on liian myöhäistä. Okei.

-On sunnuntai. -On joulu. -Voitko viedä välineesi jonnekin muualle? Mutta miten tuo 
mitätöi Jumalan sanan olkoon viikon päivä mikä tahansa? Sinä juuri sanoit, että on joulu. 
-On joulu ja tämä on kirkko. Tämä ei ole sitä, mitä Jumala kannattaa. Tämä on iljetysten 
iljetys paikkana. He kannattavat iljetyksiä. Oletko tällä listalla? Sinä et kuuntele. Oletko 
tällä listalla? Oletko tällä listalla? -En ole. Okei. Minä olin tällä listalla. Minä tein noin 
80% näistä synneistä. Mutta minä uudestisynnyin ja tein parannuksen. Moni ihminen täällä
ei ole katunut näitä syntejään. Jeesus sanoi, meidän tulee rakastaa naapuriamme. 

Onko sinulla lapsia? Jos sinulla on lapsia, jotka ovat menossa kadun yli, etkö ota heitä 
niskasta kiinni ja vedä jalkakäytävälle? Kyllä, sinä rakastat heitä. Sinä vedät heidät pois 
tuhosta. Samalla tavalla minä tulen tänne vetämään nämä ihmiset pois tuhosta julistamalla 
Jumalan sanaa. Se on rakkautta. Se on rakkautta, ajattele, madam. Loogisesti. Ajattele. 
Minä kerron sinulle, madam, jos olet tällä listalla, sinun pitää tehdä parannus. [Mies 
keskeyttää keskustelun.] Minä keskustelen hänen kanssaan. Etkö voi käyttäytyä 
kohteliaasti? 

Minä puhun sinulle, madam. Puhun miehen kanssa myöhemmin. -Kirkko on sunnuntaina. 
Luetko Raamattua? Tämä ei ole kirkko, jonka Jumala on määrännyt. -Mitä väliä sillä on? 
-Miten se voi häiritä sinua? Ymmärrätkö, että ensimmäisellä vuosisadalla oli kirkkoja, 
jotka olivat Jumalan silmissä iljetyksiä. Jumala nuhteli kirkkoja Johanneksen 
ilmestyksessä. Hän sanoi tietävänsä heidän tekonsa. Ettekä te ole kuumia tai kylmiä. Koska
olette kädenlämpöisiä, minä syljen teidät ulos suustani. Hän kertoi tämän kirkolle 
Sarduksessa Joh.ilm.3:ssa. Okei. Joten Jumala nuhtelee kirkkoja. Tämä on kirkko. Jumala 
nuhteli kirkkoja Joh. ilmestyksessä. Seitsemän kirkkoa ja hän nuhteli niitä. Jotkut 
hankkivat omaisuutta, jotkut olivat kädenlämpöisiä. Hän sanoi, etteivät he olleet kuumia tai
kylmiä ja että heidän pitää tehdä parannus, jotteivät he menehdy.

Tämä kaikki on Raamatussa, madam. -Mitä hyötyä tuosta on? Minä näen paljon hyvää 
hedelmää tämän seurauksena. Ihmiset tulevat pois tuosta kirkosta jonain päivänä Jeesuksen
nimessä. Se saatat olla sinä, Jeesuksen nimessä. [Naispastori tulee auttamaan ohikulkijaa.] 
Täällä on toisiakin ihmisiä. Miksi sinun piti tulla hänen luokse? Miksi sinun piti tulla 
vetämään hänet pois? Täällä kulkee toisia ihmisiä aivan vieressäsi? Koska sinä et halua 
kuulla totuutta? Raamattu sanoo, että he tulevat tuntemaan totuuden ja totuus päästää 
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heidät vapaaksi. [Seurakunnan jäsen: "Jumalalla on erilaisia ymmärryksiä."] Ymmärryksiä.
Mistä se löytyy Raamatussa? 

Hän sanoi: "Jumalalla on erilaisia ymmärryksiä." Jumalalla on erilaisia ymmärryksiä. 
Missä se on Raamatussa? Raamattu sanoo, Jeesus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Se ei 
ole erilaisia ymmärryksiä. Raamattu sanoo, Jumalan sana on puhdistettu kuten hopea 
sulatusuunissa. Puhdistettu seitsemän kertaa. Miksi et kuuntele minua pari minuuttia, 
madam? Opiskellaan Jumalan sanaa. Sinä haluat vain vilkuttaa, halailla ja laulaa lauluja. 
Mutta onko sinulla yhtään vastausta kirjoituksiin? Ai niin, hän antoi jo vastauksen. Hän 
sanoi, että Raamattu on tarina. Tarina, kertomus. Hän antoi meille oman vastauksensa. 
[Ohikulkija tuli painostamaan saarnaajaa.]

Anna hieman tilaa. Anna tilaa. Älä ole väkivaltainen, madam. Anna hieman tilaa. Anna 
hieman tilaa. Ymmärrätkö Jumalan sanaa? Ymmärrätkö Jumalan sanaa? Tämä on iljetys. 
Siksi minä olen täällä. Jumala ei koskaan kannata tätä. Sinä teet sitä, mitä Jumala vihaa. 
Rakkautesi ei muuta totuutta, madam. -Minä en harhauta. Jos rakastat minua, sinä seuraat 
totuutta. Voi, sinä pelkäät sanoa "trump". Sinä pelkäät käyttää verbiä. Hei ihmiset, te olette 
niin herkkänahkaisia, että ette halua tuntea totuutta. Totuus vapauttaa teidät. Raamatussa ei 
missään sanota, että nainen on pastori. Hän on iljetys Jumalan edessä.

Naiset olkoon ääneti kirkossa, koska heidän ei ole lupa puhua vaan heidän on oltava 
hiljaisuudessa ja kuuliaisuudessa. Niin sanoo lakikin. Kun vesi sataa päällemme, ihmiset, 
meidät voidaan kuivata. Me voimme etsiä turvapaikkaa. Tuona kauhistuttavana päivänä 
sataa. Silloin sataa tulta ja tulikiveä pahojen niskaan. Mutta te ette löydä turvapaikkaa, 
koska te jatkatte synnissä. Juuri siksi me tulimme tänne rakkaudessa. Koska me 
rakastamme naapureitamme. Miksi nauttisimme pelastuksestamme istuen kotona, kun 
näemme naapureiden menehtyvän? Kun te maskeeraatte itsenne kaiken kattavuudella (all 
inclusive). Kun te maskeeraatte itsenne rakkaudella, te oikeasti käytätte sitä peittämään 
huijauksen. 

Koska, jos tiedätte totuuden, te pääsette vapaaksi nuori nainen. Te pääsette vapaaksi. 
Raamattu sanoo, hän, jonka Poika on vapauttanut, on todellakin vapaa. Jos olet vapaa, jos 
todella olet Jeesuksen Kristuksen vapauttama, sinä et tule tällaiseen kirkkoon. Se kannattaa
iljetystä. Te ette tule tällaiseen kirkkoon, joka kannattaa lainrikkojia. Te teette parannuksen.
Osoita kamera minuun. Te käännytte pahoilta teiltänne. Ja te löydätte todellisen Jeesuksen 
Kristuksen. Kuten hän sanoi: "Jumalalla on monia ymmärryksiä." Missään Raamatussa ei 
sanota, että hän sietää kaikkia ymmärryksiä. 

Raamattu sanoo, että on tie, joka näyttää oikealta ihmiselle, mutta joka lopulta vie 
kuolemaan. 

***Monet sulkivat korvansa tässä, Unitarian Universalist, niin kutsutussa kirkossa. 
Rukoilemme, että jotkut antavat paikan Jumalan sanalle ja tekevät parannuksen.***
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