
Video: https://www.youtube.com/watch?v=eyuuXEeVPtA
Paikka: Pride Festival, Sacramento CA

Nämä ihmiset tarvitsevat Jeesusta...ja pian! (humalassa ja ylpeitä)

Jesaja 55:6-7: ”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun 
hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran 
tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon 
anteeksiantamusta.”

Ei ole väliä vaikka tulet tänne ylpeänä. Ylpeys tulee olemaan lankeemuksesi. Raamattu 
sanoo, ylpeys on Herralle iljetys. Joten Jumalalle, teidän ylpeytenne on iljetys. Niinpä me 
kristittyinä tiedämme, mikä on oikein ja mikä on väärin. Koska me seuraamme Jeesusta 
Kristusta. Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus tulee tuomitsemaan maailman vanhurskaasti. 
-Jeesus Kristus on myytti. Sinä sanot, että Hän on myytti. Minä kutsun Häntä realiteetiksi. 
Koska Raamattu sanoo, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Joten sinä kutsut Jumalaa 
myytiksi. Kuka loi sinut, sir? Kuka sinut loi? Kuka antoi sinulle kaksi keuhkoa? Kutsutko 
sinä sitä vahingoksi? Vai luonnon juonitteluksi? Ja ihmisen kehon monimutkaisuus on vain 
vahinko? Kuinka hullua. Raamattu sanoo, että hullu sanoo sydämessään, ettei ole olemassa 
Jumalaa. 

Raamattu sanoo Uudessa Testamentissa 1.Kor.6:9: "Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä 
Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei 
avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset [homoseksuaalit], eivät varkaat, ei ahneet, 
ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa." Raamattu sanoo, 
että Jeesus Kristus tuomitsee maailman vanhurskaasti. Ja te ette ole valmiina. Monet teistä 
elävät synnissä. Te teette sitä, mikä tuntuu hyvältä. Mutta se tulee maksamaan teille. 
Raamattu sanoo, ettei Jumalaa pilkata. Mitä kylvät sitä myös tulet niittämään. Te kylvätte 
syntiä. Te kylvätte syntiä. Te tulette niittämään tuhoa. Minä tein tuota samaa.

-Minut on kastettu. Sinut on kastettu. Ok, mutta miten sinä elät nyt? [Kirosanoja...] Näettekö 
nyt, hän vain kävi suihkussa ammeessa. Mies, sinä vain kävit suihkussa, kun sinut kastettiin. 
Kaste tehdään sitä varten, että syntisi tulisivat pestyksi pois [remission of sins], joten kun 
tulet ylös vedestä, nouset uuteen elämään Kristuksessa. Mutta tämä nuori nainen sanoo: 
"Saarnaaja, minut on jo kastettu. Minä voin elää synnissä." Se on vale! En halua, että elät 
synnissä. Haluan, että tulet katumukseen ennen kuin se on jo liian myöhäistä. Teitä vain 
petetään täällä festivaalilla kaikella loistokkuudella ja kimalluksella. Jumala ei katso tätä 
hyvällä. Hyvä on, tämä on siis iljetys Herran silmissä.

-Minulla olisi kysymys sinulle. OK, kysy pois. -Muistan käyneeni kirkossa ja siellä sanottiin 
tarkalleen, että rakasta naapuriasi kuin itseäsi. Juu, rakasta naapuriasi. -Ja että eräs synneistä 
on... Tuomitseminen. -Juu, tuomitseminen. Raamattu sanoo, että tuomitkaa vanhurskaasti. 
-Sinä et voi julistaa minulle sitä, ketä minä voin rakastaa. Mutta minulla on [saarnaajana] 
velvollisuus julistaa. -Sinun pitää myös rakastaa etkä voi vihata ihmisiä. Kuka sanoi, että 
vihaan sinua? En vihaa sinua. -Sinä tuomitset kaikki nämä ihmiset. En minä tuomitse 
synneistä ketään täällä vaan sanon, ellet kadu, sinä menet helvettiin. Se on jos, jos, jos. Jotkut
näistä ihmisistä pelastuvat. Jotkut ihmiset täällä pelastuvat. Jotkin näistä ihmisistä tulevat 
katumukseen. Älä koske minuun, kiitos. Osoita kunnioitusta, osoita rakkautta. Jeesus pelastaa
helvetiltä. Teidän ei tarvitse elää tuollaista elämäntyyliä. Jotain teistä käytetään hyväksi. Osa 
teistä koki vääryyttä lapsuudessaan, joten te ajattelette, että tämä on teidän elämäntyylinne. 

Se on paholaisen valhe. Hän tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta Jeesus 
Kristus tuli, jotta meillä olisi elämä. Elämä. Täällä ei ole elämää. Tuo johtaa kuolemaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=eyuuXEeVPtA


Raamattu sanoo, että on olemassa tie, joka näyttää oikealta ihmiselle, mutta lopulta se johtaa 
kuolemaan. Sinä tulet niittämään sukupuolitaudin. Sinä tulet niittämään peräaukon repeämän.
Sinä tulet niittämään aidsin, klamydian ja tippurin. Te ette ymmärrä! Te ette ymmärrä 
seurauksia, joita tällä on teidän elämässänne. Te katsotte vaaleanpunaista sateenkaarta. Te 
katsotte lippuja. Te ajattelette, että se on kaikki hyvää. Mutta Jumala katsoo tätä kaikkea 
inhoten. Hän pitää tätä iljetyksenä. Rouva, minä tiedän, mitä Raamattu sanoo. -Tiedän. Etkö 
sitten tiedä, että Raamattu tuomitsee homoseksuaalisuuden? -Raamattu sanoo, että 
homoseksuaaliset teot ovat varsinainen synti. -Minä voin kulkea kaikkialla, mutta jos en tee 
mitään, kaikki on ok. Mutta Jumala tietää sinun sydämesi tarkoitusperät ja ajatuksesi, joten 
hän tuomitsee sinut sen takia myös. 

Se tarkoittaa, että meidän on asetettava ajatuksemme kuuliaisiksi Kristukselle. Meillä ei ole 
varaa antaa ajatuksiemme vaeltaa synnissä. Meillä on fantasiamme. Jumalan rakkaus on 
tietyssä paikassa ja ajassa, jotka Jumala antaa meille tässä elämässä. -Sinä vihaat ihmisiä. 
Kuka sanoo, että minä vihaan naapuriani. Minä olen täällä kertomassa totuuden ja seison 
tässä kuumuudessa, vai mitä? Minulle nauretaan, kun minä kerron teille totuuden. Minä 
osoitan teille tien ulos. Mutta te halveksutte Jumalan julistusta ja Herran sanaa. Teidän on 
tultava katumukseen ennen kuin on liian myöhäistä. Teidän on kutsuttava Jeesusta Kristusta, 
jotta hänellä olisi armoa teille. Hän pelastaa teidät kuten minut. Minä olin tällä listalla 
[näyttää kylttiään]. Minä olin syntinen - menneessä aikamuodossa.

Mutta en ole enää tällä listalla. Kun minua houkuteltiin tekemään jokin näistä synneistä, minä
alistuin Jumalalle. Hyvä on, ja sitten minä vastustin paholaista. Ja hän pakenee minun luotani.
Tuo ei ole oikein. Se ei ole luonnollista. Ei, ei, ei. Miksi te teette tätä minulle? Miksi te 
kiusaatte minua kristittynä. Minä olen puhdas kristitty. Minun on pidettävä silmäni kurissa. 
Jos teillä on kysymys, kysykää. Mutta älkää tehkö tuota nenäni edessä. Ymmärrättekö, että 
Jeesus Kristus rakastaa teitä, mutta teidän on kaduttava. Voitko kääntyä Jeesuksen Kristuksen
puoleen ja kertoa hänelle, että olet tehnyt syntiä? Ylpeys johtaa tuhoon. Ok. Minä pidän 
paidastani ja siinä lukee: "Ylpeys kulkee tuhon edellä." En ole pelaamassa pelejä täällä vaan 
julistamassa Jeesusta. Monet teistä ovat matkalla kuoppaan. Teidän on tultava pois sieltä 
ennen kuin on liian myöhäistä. En halua teidän menevän helvettiin. En halua, että te palatte 
ikuisesti. Haluan, että kadutte. Miksi se on niin vaikea asia katua, miksi?

-Minä haluan mennä helvettiin. Sinä olet vain 15, etkä tiedä mitään helvetistä. Hyvä on, 16, 
17, 18. -Mitä Raamattua sanoo, Jumala on ainoa, joka tuomitsee. Mitä Raamattua te luette? 
Raamattu sanoo, että tuomitkaa vanhurskaasti. [kirosanoja] Hei älä puhu tuollaista. Minä 
saarnaan sitä, mitä Raamattu sanoo sellaisenaan. Hyvä on. Älä pilkkaa. Sananmukaisesti. 
Sananmukaisesti sitä mitä Raamattu sanoo. Ok. Me kaikki osaamme lukea. Raamattu on 
Jumalan sana. 1.Kor.6:9 sanoo: "Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan 
valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei 
hekumoitsijat eikä miehimykset [homoseksuaalit]..." Hyvä on ihmiset. Näin sanoo Raamattu. 
Nuo eivät olleet omia sanojani. Ne olivat sitä, mitä Jumala sanoo. Te, ihmiset, voitte vielä 
katua. Te hyödynnätte Jumalan armoa. -Mitä sinä olet tekemässä täällä? Julistan Jumalan 
sanaa. -No, pyysikö Jumala tekemään sitä? Jeesus sanoi, kenellä on korvat hän kuulkoon. 
Hyvä on, eli kenellä on korvat, annetaan hänen kuulla, Jeesus sanoi niin Luukas 8:8.  

En ole täällä kaikkia varten vaan muutamia valittuja varten. Heidän on kuultava Jeesuksen 
sanat ennen kuin on liian myöhäistä. Minä anoin Jumalalta armoa ja nöyrryin. Minä pääsin 
eroon ylpeydestäni, niin sanotusti. Raamattu sanoo, että rikkinäistä ja herkkää sydäntä Jumala
ei inhoa. Ja Hän hyväksyi minut. Hän hyväksyi minut, koska olin herkkä. Minulla oli 
todellista katumusta syntieni takia. Oman ylpeyteni takia. Ja oman machomaisuuteni takia. 
Ok. Kyse ei ole lentosuukoista. Sinä voit lähettää lentosuukon vaimollesi, mies, mutta et 
toiselle miehelle. Minä nöyrryin Jumalan edessä ja anoin armoa sänkyni vierellä vuosia sitten
ja nousin ylös kevyenä kuin höyhen. Raamattu sanoo, että katumus tuo virkistystä 
[uudistumista]. Kaikki synnilliset vuoteni. Kaikki 18 vuotta syntielämää huuhdeltiin 



viemäristä alas Jumalan avulla. Hän erotti syntini niin kauaksi kuin itä on lännestä. Ja siitä 
lähtien olen ollut Jumalan kädellä.

Jumalan armon ja rakkauden käsissä ja myös nuhtelussa. Raamattu sanoo, että vanhurskaan 
koettelemukset ovat monet, mutta Herra vapauttaa hänet niistä kaikista. Etkö sinä halua 
vapautua murheestasi? Etkö halua tulla ulos sairaudestasi ja taudistasi? Vai turvaudutko 
mieluummin väliaikaisiin apukeinoihin: lääkkeisiin, alkoholiin? Ettekö ymmärrä, että Jeesus 
Kristus on parantaja ja hän paransi naisen, jolla oli verenvuototauti 12 vuotta. Ettekö 
ymmärrä, että Jeesus Kristus on lääkäri. Hän ei tullut niiden takia, jotka ovat kokonaisia. Hän
tuli niitä varten, jotka ovat rikkinäisiä. Niitä varten, jotka tarvitsivat lääkäriä kuten minä itse, 
ja nyt minä olen katunut ja olen uudestisyntynyt kristitty. Ja olen matkalla taivaaseen. Siksi 
minä voin tulla tänne ja sanoa teille, että olette rikkinäisiä ja tarvitsette lääkäriä. Ja tarvitsette 
hoitoa. Ja diagnoosini on tämä: te olette täynnä syntiä. Te olette täynnä syntiä ja iljetystä. Ja 
Jeesuksen pitää puhdistaa teidät ennen kuin on liian myöhäistä. Hän voi sen tehdä. Hän voi 
tehdä sen, madam.

Tämä ylpeys. Tämä ylpeys johtaa tuhoon. Tässä paidassani, madam. Sananlaskut 16:18: 
"Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä." Jos haluat jatkaa 
jääräpäisyydessäsi. Jos haluat jatkaa kovasydämisenä, mihin se johtaa. Kyseessä on ylpeys. 
Se on ylpeä mielentila. Raamattu sanoo, että synti on nautinnollista oman aikansa. Kyllä, 
synnistä saa nautintoa. Mutta elämässäsi tulee piste, jolloin alat tutkimaan omaa elämääsi. 
Silloin sinä katsot peiliin - hengellisesti ajatellen. Silloin näet kehosi ja elämäsi epäpyhänä 
Jumalan edessä. Se on lainrikkoja. Raamattu sanoo, että kaikki ovat tehneet syntiä ja jäävät 
vajaaksi Jumalan kirkkaudesta. Mutta kuinka meistä sitten tulee uudistuneita? Kuinka me 
pääsemme takaisin Jumalan suosioon? Meidän ei pitäisi ainakaan tukea tällaisia tapahtumia.

Silloin me tulemme synnin tuntoon ja havaitsemme oman likaisuutemme Jumalan edessä 
emmekä tule tällaisiin tapahtumiin. Me lopetamme tukemasta tällaisia tapahtumia. Ja alamme
olemaan kuuliaisia Jumalan sanalle. Jos olet todellinen kristitty, sinä rakastat sitä, mitä 
Jumala rakastaa ja vihaat sitä, mitä Jumala vihaa. Se on todellisen kristityn merkki. Jos siinä 
jonossa on yksikin, joka sanoo itseään kristityksi, hän on valehtelija. En ole ottamassa kuvia, 
madam. Miksi te aina haluatte pilkata? Olen täällä vain kertomassa hyvät uutiset. Miksi te 
aina pilkkaatte? Miksi te aina näytätte keskisormea? Se on surullista. Surullista. -Mikä on 
surullista? Hän näyttää keskisormea minulle. -Selvästikin. Se on surullista. Olen kristitty, 
rouva. Olen uudestisyntynyt kristitty enkä ansaitse sellaista. Mutta he tekivät paljon 
pahempaa Jeesukselle Kristukselle. 

Jeesus sanoi, että jos he vainoavat minua, he vainoavat teitäkin. Ei yksikään palvelija ole 
isäntäänsä suurempi. Te, ihmiset, teidän on tultava ulos sieltä. Ette voi vain jatkaa tässä 
harhassa.  Minä luen teille Raamattua. Minä luen teille, mitä Jumalan sana sanoo. Syy siihen, 
miksi luen tämän teille, on se, että enemmistä teistä ei lue Raamattua. Raamattu sanoo, että 
kansani tuhoutuu tiedon puutteeseen. Joten, kun yliopistossanne on tulossa loppukoe, te 
valmistaudutte hyvin, jotta läpäisette sen. Mutta kun tämä loppukoe tulee [nostaa Raamatun 
näkyville], te ette valmistaudu huolellisesti läpäisemään. Se on syy, miksi te reputatte. Te ette 
voi tehdä loppukoetta uudelleen, koska kyseessä on ikuinen reputus. 

Raamattu sanoo 1.Kor.6, Uudessa Testamentissa, jakeessa yhdeksän. Ettekö tiedä, etteivät 
jumalattomat peri Jumalan kuningaskuntaa. Älkää eksykö. Eivät haureuden harjoittajat, eivät 
epäjumalien palvojat, eivät avionrikkojat, eivät naismaiset miehet, eivät miehimykset 
[homoseksuaalit], eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juomarit, eivät herjaajat, eivät kiskurit, 
peri Jumalan kuningaskuntaa (1.Kor.6:9-10). Se on Uusi Testamentti. Koska monet teistä 
sanovat: "Saarnaaja, tuo on Vanha Testamentti." Raamattu sanoo, että Jumala on sama eilen, 
tänään ja huomenna. Hän ei muutu. Joten jos Jumala tuomitsi tällaisen elämäntavan Vanhassa
Testamentissa, teidän on parasta uskoa, että hän tuomitsee sen myös Uudessa Testamentissa. 



-Mitä syntiä sinä teet? Mikä on syntini? Mikä on syntini? En tunne ketään täällä enkä kutsu 
ketään nimeltä. Minä saarnaan. Ylpeys kulkee tuhon edellä. Ylpeytesi vie sinut helvettiin. 
Teidän on kaduttava [käännyttävä]. On olemassa hyvää ylpeyttä ja on olemassa omien 
syntien hehkutusta. Sinä ylpeilet synnistäsi. -Sinä painostat ihmisiä. EI! Tämä on rakkautta. 
Tämä on rakkautta emmekä me räjäytä ihmisiä täällä, koska he eivät usko samoihin asioihin. 
Jeesus sanoi, että kääntäkää toinen poski. Jos ette pidä tästä, jatkakaa matkaanne. Minä olen 
täällä muutamaa valittua varten, joilla on korvat kuulla Jumalan sanaa. Hei, te siellä, älä 
suutele samaa sukupuolta olevaa henkilöä. Ei, tämä on julkinen paikka. Miksi sinä vihaat 
minua? Miksi sinä syrjit minua? Koska minä olen kristitty? Koska minä olen kristitty, oikein!
Sinä vihaat kristittyjä. -Minä olen kristitty myös. Hah, sinä olet myös kristitty. Voi ei, tuo 
henkilö sanoi, että hän on myös kristitty. Vai niin! Sir, tämä on rakkautta. Tämä on rakkautta, 
kun ihmisille osoitetaan heidän syntinsä. Hei, anna minulle tilaa. Anna tilaa.

Onko sinulla kysymys? Voin vastata kysymykseesi. Hei, come on man [kaksi miestä 
suutelee]! Älkää tehkö tuota edessäni! Älkää tehkö tuota silmieni edessä. Tässä on teille 
kysymys. Minä olen kristitty ja minun on tarkkailtava sitä, mitä katson. Älkää tehkö tuota 
edessäni, miehet! [Saarnaaja siirtyy muutaman askeleen]. -Minulla on kysymys sinulle. Pidä 
hänet poissa hetken aikaa. Te paljastatte itsenne silmieni edessä. Kysy kysymyksesi. Mikä on 
kysymyksesi, sir? -Missä voimme katsoa tuon nauhoituksesi? No, te voitte tulla kanssani 
paikalliselle poliisiasemalle katsomaan sitä. Se on meillä juuri sitä varten - suojellaksemme 
itseämme. Ettekö tienneet, että meitä kristittyjä vastaan hyökätään. Se on meidän oman 
turvallisuuden takia. Me suojelemme näin itseämme. 

Mutta miksi te jatkatte tämän tukemista, mitä Jumala vihaa, sir?  -En tiedä. Se löytyy sekä 
Vanhasta että Uudesta Testamentista. -Minä synnyin tällaiseksi. Kysymys palautuu 
rakkauteen. Jos todella rakastat Jeesusta, sinä et loukkaa häntä. Aivan kuten minä en loukkaa 
vaimoani, koska tiedän, mistä hän pitää ja ei pidä. Joten minä en uhittele hänen edessään. Tai 
edes hänen selkänsä takana. Koska Jumala näkee. Odota hetki. -Siellä sanotaan, että 
kymmenen kertaa... Kyseessä on ruokavaliolaki eikä moraalilaki. Moraalilait säilyvät, mutta 
ruokavaliosäännöt ovat mennyttä. Mutta Uusi Testamentti sanoo, että jos rukoilemme, 
voimme pyhittää ruokamme. Tuo, mitä puhut, on ruokavaliolaki leeviläisiä varten Israelissa. 
Me olemme armon alla Jeesuksessa. Moraalilait ovat yhä voimassa, mutta ruokavaliolait ja 
säännöt vaatteiden materiaaleista ovat mennyttä. Voimme laajentaa tätä ajattelua 
tulevaisuuden aikaan. 

Näitä on vielä lisääkin, mutta galatalaiskirjeessä sanotaan, että kaikki ruoka [liha] on hyvää, 
koska se on pyhitetty Jumalan sanan kautta rukouksessa. Se on sitä, kun pyhitämme 
ruokamme rukouksessa ja voimme syödä sianlihaa ja simpukoita. Mutta meidän ei pidä tehdä
sitä liian paljon, koska joudumme kärsimään seurauksista. Koska ne ovat pohjaeläimiä ja 
niissä on paljon elohopeaa. Samoin on punaisen lihan kanssa kuten sianliha ja naudan liha. 
Ne ovat molemmat liian vahvoja sydämellesi. -Olen vain utelias. Kyllä, sir. Mutta sinä 
rakastat enemmän luomakuntaa kuin itse Luojaa. -En tiedä siitä, koska se on iso 
keskustelunaihe. -Tiede sanoo, että... Mutta sinä sanoit, että äitisi on kristitty ja isoäitisi on 
kristitty. Ajatteletko, että isoäitisi on harhainen. -En ajattele, että hän on harhainen vaan hän 
on käytännöllinen sen suhteen, mitä hän ajattelee kristillisyydestä. No, jos et usko Jumalaan, 
ymmärrän, miksi teet tätä. -Minä uskon Jumalaan.  

No, hyvä on. Jos rakastat Jumalaa, sinä et halua loukata häntä. -Ei, en halua... No, kuinka me 
kehitämme suhteen Häneen? Me luemme hänen sanaansa. -Mutta minä olen totuudellinen 
itseni kanssa. No, mutta miten sinä tiedät, mitä Hän haluaa. Voi ei [miehet halaavat toisiaan]. 
Hei, tehkää tuota jossain muualla. Minä olen kristitty ja minun ei tarvitse nähdä tuota juuri 
nyt. Hei, menkää tuonne aidan taakse. Menkää aidan taakse. Loppupäätelmä on tämä: jos 
todella rakastat Jeesusta, sinä et halua loukata häntä. Ja minä rakastan Jeesusta ja tiedän, mitä 
hän rakastaa ja mitä se on. Mihin sinä uskot? Hammaskeijuun? Harry Potteriin? Veikkaan, 
että luet paljon Harry Potteria. Entäpä Raamattu? Miksi ette lue Raamattua? Miksi ei? Tämä 
on todellista, kun te elätte fiktiossa. -Luetko Raamattua? Kyllä luen Raamattua. Se on 



sydämessäni. Se on tällä listalla, madam. En tarvitse kirkkoa, olen saarnaaja. Sinä ole hiljaa. 
Jumala heittää teidät helvetin tuleen ellette ole hiljaa. Ok, olen täällä julistamassa Jumalan 
sanaa. En ole täällä ollakseni hiljaa. Raamattu sanoo ellen minä julista, kivet huutavat. 
Kuinka he voivat kuulla ilman saarnaajaa? Miksi sinä sanot, että minun on oltava hiljaa, kun 
olen saarnaaja? -Koska sinä olet töykeä. Töykeä! Tuo on subjektiivista. 

Jos minä saarnaan Jumalan sanaa sanatarkasti, miten se on töykeää?! Sinä et tunne totuutta, 
mies. Sinä vain haluat piilottaa totuuden omassa jumalattomuudessasi. Raamattu sanoo, että 
he yrittävät piilottaa totuuden omassa epäpuhtaudessaan [unrighteousness]. Se tarkoittaa sitä, 
että te haluatte vain jatkaa synnissänne. Se on sitä, että te ette halua oppia tuntemaan totuutta.
Se on tahallista tietämättömyyttä! Se on tahallista noudattamatta jättämistä [kapinaa]! 
Lopettakaa marihuanan polttaminen. -Raamattu sanoo, ota ensin roska omasta silmästäsi pois
ennen kuin voit... Se on totta. Tuo on totta, miksi sinä et ole täällä saarnaamassa? Miksi sinä 
et ole täyttämässä kutsumustasi? Sen sijaan sinä kävelet iljetysfestivaalissa. Sinä olet 
kieltämässä kutsumuksesi. Raamattu sanoo, että monet on kutsuttu, mutta harvat on valittu. 
Hyvä on, monet teistä tuntevat Jumalan sanaa laajasti, mutta te ette harjoita sitä. Te ette laita 
sitä käytäntöön.

Jeesus sanoo, että nämä ihmiset kunnioittavat minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on 
kaukana minusta. Olen tavannut täällä tänään monia tunnustavia kristittyjä. Mutta heidän 
elämäntapansa puhuu toista kieltä. Jos haluat olla todellinen kristitty, sinun ei pidä vain puhua
siitä vaan vaeltaa sen mukaan. Sinun on vaellettava ja puhuttava sen mukaan [walk the walk 
and talk the talk]. Niin minäkin olen tehnyt. Tuo on vale. Se on vale. Se on aivan täydellinen 
vale. Raamattu sanoo, että paholainen on valheiden isä. Hänessä ei ole totuutta. Joten, 
ihmiset, kääntykää Jeesuksen Kristukseen ennen kuin on jo liian myöhäistä. Me emme halua, 
että te menehdytte. Pidä kylttiäni. Laita tuo alas. Tapahtuiko tässä jotain, mistä jäin paitsi? 

***Jatkoimme saarnaamista vielä kaksi tuntia. Me emme voi ladata koko videota, koska 
matkustamme. Lisää materiaalia tulossa!***


	Nämä ihmiset tarvitsevat Jeesusta...ja pian! (humalassa ja ylpeitä)

