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Video: https://www.youtube.com/watch?v=GnWEVM1AUPQ

"Jos sinulle ei ole käsiä, ota 666 otsaasi!"

Kaksituhatta vuotta sitten hän kuoli, hän sai kuolemanrangaistuksen ja kolme 
päivää sen jälkeen, hän nousi kuolleista. 

***Kuinka he voivat kuulla ilman saarnaajaa?*** (Room. 10:14)

Ja minä tiedän, että hän nousi haudastaan, koska hän muutti elämäni. Minä olin 
aika paha syntinen. Kun luin Jumalan sanaa ja tunnustin syntini Jumalalle ja 
anoin hänen armoaan ja apuaan, hän antoi anteeksi kaikki syntini. Ja hän takaa 
minulle ikuisen elämän. Vain Jeesuksen Kristuksen veren kautta te saatte ikuisen 
elämän ja menette taivaaseen. Koska paholainen haluaa varastaa ja tappaa ja viedä
sielusi helvettiin. Raamattu sanoo, että tuli ei sammu helvetissä. Se ei pääty. Eikä 
mato kuole. Ja menee jokaiseen ruumiisi aukkoon ja syö sinut elävältä. Sinä tulet 
olemaan kuollut - eloton ruumis (corpse). Mutta sielusi jatkaa eloaan. 
Havaitsetteko, emme ole pelkkää lihaa ja luuta vaan olemme sieluolentoja.

Sielusi tulee olemaan joko Jumalan kanssa taivaassa. Sinä tulet ylösnousemaan 
ikuiseen elämään, Jeesus sanoi. Tai tulet ylösnousemaan ikuiseen kiroukseen 
(damnation). Sinä menet alas etkä ylös. Ainoastaan he menevät ylös Herran 
luokse, jotka heräävät huomaamaan, että ovat syntisiä ja tehneet virheitä 
elämässään ja uskovat, että Jeesus kuoli ja nousi uudelleen. Ja he pyytävät 
Jumalaa antamaan anteeksi kaikki heidän synnit. Ja he alkavat elää oikein.

Jos olet nuori tenava etkä tee sitä, mikä on oikein ystävillesi, perheellesi etkä 
kunnioita vanhempiasi - sitä sanotaan niskuroinniksi (disobedience). Silloin 
sanotaan, ettet kuuntele vanhempiesi sääntöjä. Aivan kuin aikuisilla, meillä on 
sääntöjen antaja, ja hänen nimensä on Jumala. Ja jos emme kuuntele hänen 
lakejaan, menemme helvettiin. Raamattu sanoo, että Jumala käskee kaikkia 
ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen (repent). 

Mitä parannuksen tekeminen tarkoittaa? Se tarkoittaa mielen muuttamista omasta
synnistä. Sinä pidät tupakoinnista. Ehkä olet krooninen polttaja, ehkä poltat askin 
päivässä. Jos todella tunnustat syntisi Jumalalle, heität silloin tupakkisi 
menemään. Sanot, saarnaaja, ne olivat kalliita tupakkeja! Hei, mitä sinä hyödyt, 
jos saat omaksesi koko maailman ja menetät oman sielusi? Kun minä käännyin 
Jeesuksen Kristuksen puoleen, monet asiat lensivät roskikseen. 

Likaiset elokuvat, R-asteikon elokuvat, porno, huume (marihuana), alkoholi, viinat
baarikaapissa, sir. Playboy-lehdet patjan alla, sir. Come on, en minä saarnaa 
kuorolle. Minulla oli uskomus, koska uskon, että Jeesus kuoli ja nousi uudelleen, 
että siinä on lippuni taivaaseen. Ja minä jatkoin elämääni aivan niin kuin itse 
halusin. Minua oli huijattu ja todellisuudessa olin matkalla helvettiin. Ja se on 
surullista, koska monet teistä kutsuvat itseään kristityiksi, mutta te siltikin teette 
paholaisen asioita.

Te yhä elätte aviorikoksessa. Te yhä katsotte pornoa ja himoitsette samaa 
sukupuolta. Te yhä keskustelette netissä tavaten samaa sukupuolta olevia. Nuoret 
tenavat, te yhä pelaatte World of Warcraftia ja GTA:ta. Ja kaikkia vastaavia pelejä, 
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joissa ammutaan ja tapetaan ne. Te ette tunne Jumalaa. Jumala ei rakasta teitä, jos
te katsotte sitä ja pelaatte niitä pelejä. Raamattu sanoo, Jumala sanoo, älkää 
asettako pahaa asiaa silmienne eteen. Ja monet teistä ovat tulleet katsomaan Don't
Breath [mikä?]. Tai Stop breathing, mikä sen nimi on täälläpäin? Don't Breathe, 
kauhuelokuva. 

Ehkä tulit kirkosta tänä aamuna, mutta illalla olet menossa katsomaan 
kauhuelokuvaa. Hei, havaitsetko siinä ristiriitaa?! Näettekö tekopyhyyttä siinä? Ei 
ole mitään mahdollisuutta, että pääset sisälle Jumalan pyhään kuningaskuntaan 
sanomalla, että olet kristitty ja rakastat Jumalaa, kun lähdet ulos katsomaan 
kauhua. Ja menet kotiin ja katsot pornoa. Anteeksi, nuoret tenavat. Te varmasti 
tiedätte, mitä se on kouluissa. Te tiedätte sen koulussa. En halua loukata teitä 
nuoret tenavat vaan kerron asian niin kuin se on. 

Koska jotkut keski-ikäisistä ja vanhemmista aikuisista, eivät he ole pyhimyksiä, 
eivät he ole enkeleitä. Me olemme kaikki tehneet syntiä. Ja jäämme vajaaksi 
Jumalan kirkkaudesta. Ja ellei ihminen synny uudelleen [ylhäältä], hän ei pääse 
sisälle Jumalan kuningaskuntaan, Johannes kappale 3, jae 3. Ja minä tulen tänne 
kiireisen varoituksen kanssa. Koska se voi olla liian myöhäistä monelle teistä. Enkä
halua teidän menevän alas helvettiin vaan haluan olla kanssanne paratiisissa. 
Haluan, että vältytte Jumalan pyhältä vihalta. 

Se voi tapahtua vain, jos tunnustatte Kristuksen pelastajaksenne ja että Jeesus on 
Herra. Ja sitoudutte elämään pyhästi Jumalalle. Ja noudatatte hänen sääntöjään. 
Raamattu sanoo Johanneksen ensimmäisessä, siitä tiedämme tuntevamme hänet, 
jos noudatamme hänen sääntöjään. Raamattu sanoo, Jumala on valo. Ja hänessä 
ei ole lainkaan pimeyttä. Jos sanomme olevamme yhteydessä Jumalaan ja 
vaellamme pimeydessä, olemme valehtelijoita. Emmekä tee totuutta. 

Kun vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys toisiimme 
Kristuksessa ja Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kuunnelkaa, 
teillä on puhdistuminen synneistä vain silloin, kun vaellatte valossa. Jos vaellatte 
pimeydessä, lihan himoissa, teette, mitä haluatte tehdä, kun tuntuu hyvältä tehdä 
se. Te vaellatte pimeydessä. Eikä teillä ole Jumalaa elämässänne Jumalan 
puhdistusta, teillä ei ole veren suojelusta, teillä ei ole lunastusta. Jos kuolet siinä 
tilassa, madam. Jos kuolet siinä paikassa, sir, te ette pääse sisälle Jumalan 
kuningaskuntaan. Teidät tullaan hylkäämään. Pääsy kielletty. 

Sinä sanot, saarnaaja, nuo ovat melko kovia sanoja. Kyllä, he sanoivat samaa 
kuningas Saulille, joka on päätä ja hartioita pitempi kuin muut ihmiset. Hän oli 
pitkä ja ylpeä. Ja hänet oli voideltu tulevaksi kuninkaaksi Israelissa. Mutta hän 
meni noidan luokse elämänsä loppupuolella, koska hän ei kuullut Jumalan ääntä. 
Ja hän kysyi apua noidalta ja hän sanoi, tänään sinä kuolet. Ja siinäpä se. Hän 
joutui armon ulkopuolelle ja seuraavana päivänä hän kuoli. Saman päivänä hän 
kuoli. Ja Raamattu sanoo, Jumala löi häntä. Vaikka kuningas Saulin kohtaloksi 
koitui hänen oma miekkansa, hän putosi oman miekkansa päälle ja teki 
itsemurhan. Raamattu sanoo, että se oli nautinto (pleasure). Raamattu sanoo, että 
Jumala otti kuolemasta kunnian itselleen.

Näettekö, kaikki sielut ovat minun, sanoo Herra. Isän sielu ja Pojan sielu. Ja sielu, 
joka jatkaa synnissä, kuolee. Et poistu tältä planeetalta, ellei Jumala sano niin. 
Mitään ei tapahdu sattuman oikusta. Onnettomuuksia ei tapahdu syyttä suotta. 
Jumala sisältää kaiken. Kaikki asiat on Jeesuksessa Kristuksessa, hän pitää kaiken 
tasapainossa. Hän pitää kaiken tasapainotilanteessa. Sinä sanot, miten on isoäitini 
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kanssa, saarnaaja? Hän oli [mikä?] ja kuoli, miten hänen käy? Se ei ole minun 
asiani sanoa sitä. Se on Jumalan asia.

Ainoa asia, minkä haluan sanoa: "Miten on sinun sielusi laita?" Entäpä sinä, sir? 
Te, madam, oletteko tehneet parannuksen? Oletko sitoutunut tekemään Isän 
tahdon? Se on hyvin vakava kysymys. Te haluatte tulla tänne katsomaan 
muutaman elokuvan. Se on ok, jos katsotte jotain pg [mikä?]. Mutta jos katsotte 
kauhua ja täytätte sielunne väkivallalla ja kauhulla ja pelolla. Raamattu sanoo, 
täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Kuka tahansa pelkää, häntä ei ole tehty 
täydelliseksi Jumalan rakkaudessa. Sinä tulet tänne ulos, katsot näitä elokuvia ja 
menet kotiin. Todellisuudessa, sinä et pysty edes nukkumaan valot päällä.

Sieltä kuuluu ääniä, takahuoneesta. He katsovat Saw:n, he katsovat "Lights out", 
he katsovat [minkä?] ja sitten he ihmettelevät, miksi he kuulevat ääniä käytävästä. 
He haluavat alkaa nukkumaan ase selän alla. He alkavat etsimään ristiä ja 
asettamaan sen sänkynsä yläpuolelle. He pirskottavat koko talonsa pyhälle vedellä 
(holy water). Se ei tee asiaa tippaakaan paremmaksi. Miksi? Koska olet kutsunut 
nuo demonit sieluusi! Tulemalla ulos ja katsomalla asioita, joita sinun ei pitäisi 
katsoa! Minäkin tein niin. 

Minulla oli tapana katsoa näitä elokuvia. Ja ne jättivät pahan maun henkeeni. Se 
kutsui paljon demoneita, paljon syntiä ja paljon sairautta. Te menette ja katsotte, 
mikä sen nimi on? "Bad bombs?" Nuo kapinalliset naiset. Hei, Raamattu sanoo, 
kapinallisuus on noituuden synti. Ja itsepäisyys on kuin epäjumalanpalveuksen 
vääryyttä. Näettekö, Jumala pitää kapinaa, kapinallista naista samalla tasolla 
noidan kanssa. Raamattu sanoo, miehet rakastakaa vaimojanne, vaimot olkaa 
kuuliaisia miehellenne (wifes submit to your own husbands). Sillä Aatami luotiin 
ensin ja sitten Eeva. Ja nainen joutui petetyksi. Siksi Jumala sanoi, ettei salli 
naisen puhua kirkossa. Naisen pitäisi pysyä vaiti ja jos heillä on kysyttävää, kun he 
pääsevät kotiin, he voivat kysyä omalta mieheltään.

Mutta teidän kirkkonne on Joyce Meyer ja kaikki nämä lyhyttukkaiset miesmäiset 
naiset. He seisovat saarnatuolin takana. Ja he yrittävät kertoa teille, ellei miehenne
kohtele teitä hyvin, miksi ette jätä häntä ja etsi paremman miehen. Sellaisen, joka 
antaa teille kivan sormuksen, timanttisormuksen. Teillä on se Beyonce-henki ja 
Rihanna-henki, jota seuraatte. Se on kapinallinen henki. Jezebel-henki. Kun 
Raamattu sanoo, nöyrä ja vaitelias henki tekee naisen. Sellainen pukeutuu 
vaatimattomasti. Hän ei pukeudu prostituoidun asuun. Monet teistä, naiset, 
pukeudutte provokatiivisesti ja miehet viheltävät teille ja te suututte. Hei, laskekaa 
yhteen 1+1. Siksi Jumala rakastaa hillittyä naista. 

Raamattu sanoo, jos sinulla on valo ja vihaat veljeäsi, vaellat pimeydessä. Jos olet 
kristitty ja vihaat minua, et ole valossa vaan vaellat pimeydessä. Ja Raamattu 
sanoo, että tiesi on näkymättömissä, sen vuoksi, että vaellat pimeydessä. Siksi 
Jeesus Kristus sanoi, minä olen maailman valo. Kuka tahansa seuraa minua, ei 
vaella pimeydessä. Vaan hänellä on elämän valo. Onko sinulla elämän valo? 
Vaellatko pimeydessä? Täytyykö sinun saada huumetta ja humaltua? Koska sinulla
on ahdistusta. Sinun on poltettava jointti, koska sinun pitää rauhoitella hermojasi. 
Täytyykö sinun ottaa huikka [fourty?] ja paukku tequilaa, koska sinulla oli hankala
päivä? Hei ihmiset, minä saarnaan täällä. Minä tiedän, millaista se on. Kärsiä 
synnissä. Minä tiedän, millaista se on. Turvautua alkoholiin. Tupakoida ja 
juopotella, jotta pääsen omien ongelmieni yli. 

Mutta sitten Jumala vapautti minut kaikesta siitä. Ja hän voi tehdä saman sinulle, 
kaikille teille. Sinä sanot, etten ole yhtä paha kuin sinä, saarnaaja. Heh, Raamattu 
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sanoo, kuka väittää, ettei ole syntiä tehnyt, on valehtelija. Ja totuus ei ole hänessä. 
1. Johannes. Me kaikki olemme tehneet syntiä. Mutta ero sinun ja minun välillä 
on, sinä jatkat synnissäsi, ja sinä perustelet syntiäsi, ja sinä teet suunnitelmia 
synnillesi. Ja sinä odotat, että pääset tekemään syntiä. Minä vihaan syntiä. Minä 
olen kieltänyt syntini. Minä olen kieltänyt sen. Raamattu sanoo, kuka tahansa 
piilottaa syntinsä, peittää sen, ei tule menestymään. Mutta kuka tunnustaa 
syntinsä Jumalalle ja kieltää sen, jättää sen taakseen, pakenee sitä, kääntyy siitä 
poispäin 180 astetta, he saavat armon. 

Hyvä on. Joten, me kaikki täällä emme ole syntisiä. Minä olen pyhimys. Sinä olet 
syntinen, jos et ole syntynyt uudelleen [ylhäältä]. Ja minä kerron sinulle totuuden. 
Rakkaudessa. Jumalan rakkaudessa. Me puhumme totuuden rakkaudessa. 
Haluan, että menet taivaaseen, sir. En halua, että kannat merkkiä mukanasi. 
Haluan, että Jumala antaa sinulle kaiken tarvitsemasi. Haluan, että kuppisi 
pursuaa yli. Onko kukaan koskaan kaatanut virvoitusjuomaa sinulle? Grillijuhlilla, 
ja he vain jatkoivat kaatamista ja kuppi tuli täyteen ja yli. Sinulla on enemmän 
kuin tarpeeksi. Sen voi Jumala tehdä sinulle. En väitä, että tarvitsen jotain. 
Minulta ei puutu mitään. Minun kuppini elämässä vuotaa yli. Hän on antanut 
sanoinkuvaamattoman ilon, täynnä kunniaa. Minun kuppini on ylitsevuotavainen.

Minulla on tulevaisuus. Minulla on toivo. Jeesus sanoi, minä menen 
valmistelemaan paikan sinua varten Isäni talossa, missä on monta huonetta. Minä 
menen ja valmistelen paikan sinulle. Minne minä menen, sinne myös sinä tulet. 
Minulla on tulevaisuus. Minulla on toivo. Mutta en vain voi nojata Johanneksen 
3:16:sta. Ja sanoa, no, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan 
Poikansa. Jokainen joka uskoo häneen, ei menehdy, vaan saa iankaikkisen elämän.
Ja sitten he menevät ja elävät kuin paholainen. Hän menee kirkkoon sunnuntain ja
maanantaina hän menee viinakauppaan. Tiistai tulee ja hän soittaa sille tytölle, 
soittaa sille pojalle. Perjantai tulee, sinä sanot: "Hei mennään baariin, minulla oli 
pitkä viikko töissä." Se ei ole kristityn elämää. Se on tekopyhän elämää. Ja 
Raamattu sanoo, Jumala leikkaa tekopyhän kahtia. 

Hän katkaisee sellaisen kahteen osaan. Ja olen huolissani muutamasta teistä, 
madam, koska minä näen sen. Voin nähdä uskonnollisuuden kasvoiltasi. Olet 
katolinen. Rukoilet rukousnauhalle (rosary). Mutta se ei tee sinulle mitään hyvää, 
koska mitä siinä oikeasti tapahtuu, sinä olet epäjumalanpalvoja. Katolinen. Sinä 
ylistät Mariaa. Olen puhunut muutaman katolisen kanssa. He sanovat, minä 
ylistän (venerate) Mariaa. Ainoa asia, jota teidän tulisi ylistää on Jeesus Kristus. 
Ainoa asia, mille teidän tulisi antaa ylistyksenne ja kunnioituksenne on Jeesus 
Kristus. Maria on kuollut. Toivottavasti hän on Herran kanssa taivaassa, mutta se 
ei ole meidän päätettävissä. Se on Jumalan asia. Hän on kuollut. Me emme rukoile 
hänelle. Me emme hankaa jalkoja hänelle ja hänen nimessään. Meillä ei ole hänen 
patsaitaan. Meillä ei ole ristiinnaulitun kuvia taloissamme. 

Raamattu sanoo, jos veistät minkä tahansa kuvan, joka muistuttaa mitä tahansa 
taivaassa, kuten pieni enkeli, tai maassa, nelijalkaisia petoeläimiä, sinä olet 
epäjumalanpalvelija. Jollakin teistä on pieni Buddha-patsas kodissanne, se pieni 
vatsakas Buddha-patsas, se on epäjumalanpalvelusta. Sinä kutsut demoneita 
taloosi. Joku teistä katsoo päivän horoskoopin, se on epäjumalanpalvelusta. Mikä 
sinä olet? [mikä?], kaksoset, vesimies. Teidän pitää tietää, kun luet horoskooppisi, 
Jumala kieltää menemästä kädestä lukijalle (palm reader). Jumala kieltää sen. 
Saul teki sen, kuningas Saul. Hän meni noidan luokse. Raamattu sanoo, hän kuoli 
samana päivänä. Hän kaatui omaan miekkaansa. Hän kielsi Jumalan. Teki 
itsemurhan. 
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Raamattu sanoo, jos harhaudun ymmärryksen polulta, pysyn silloin kuolleitten 
seurakunnassa. Itse asiassa, te olette muuttumassa tuollaiseksi hahmoksi näissä 
elokuvissa, zombiksi. Sellainen sinä olet elämässäsi, zombi. Olet muuttunut 
zombiksi. Ilman Jumalaa ja ilman Jeesuksen Kristuksen valoa. Sinä vain kuljet 
elämäsi läpi ja mitä tahansa tulee kohdallasi, sinä kokeilet sitä. Sinä teet sen. Mikä 
tahansa tyydyttää lihaasi, minä kokeilen sitä, minä teen sen. Sinä olet Saatanan 
lapsi. Miksi et kääntyisi Jumalan puoleen ja ottaisit hänen Jumalaksesi ja Isäksesi. 
Aamen. 

Raamattu sanoo, hän kutsuu kaikki ihmiset sekä rikkaat että köyhät, vapaat ja 
orjat, ottamaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Eikä yksikään ihminen 
kykene ostamaan tai myymään, ellei hänellä ole pedon merkkiä tai hänen nimensä 
numeroa. Kuuntele viisautta. Pedon numero on 666. 666. Oletko sinä ottanut 
pedon merkin? Hei sinä, oletko ottanut pedon merkin? Hengellisesti, 666, etkö ole 
vielä ottanut sitä? Miksi? Koska se ei vielä ole valmis. Sitä sirua ei ole vielä 
valmistettu, joka voitaisiin laittaa käteesi tai otsaasi. Mutta minä puhun 
hengellisesti. Elätkö sinä paholaiselle? Oletko valmistellut sydämesi siihen, että 
pedon merkki on tulossa? Ja kun he sanovat, menkää riviin, sinä olet 
ensimmäisenä jonossa, koska sinä haluat syödä. Sinä haluat ostaa. Sinä haluat 
myydä. Kuka tahansa ottaa pedon merkin, Jumala hylkää hänet. Aamen.

Ja ihmiset, kerron teille, se on tulossa tähän kansakuntaan melko pian. 
Biometriikka (automaattinen biodatan mittaus) ja silmäskannerit. He yrittävät 
lopettaa salasanat ja Otto-automaatit. Ennemmin tai myöhemmin, ihminen toteaa:
"Hei, en halua käyttää luottokorttia saadakseni rahaa. Enkä halua penkoa 
taskunpohjalta rahaa, kun menen kaupan kassalle." Eikö olisi kiva, kun he vain 
skannaisivat käteni. Ja vähentäisivät summan tililtäni. Heh, siinä on paljon järkeä.
Eräänä päivänä, eikä se riipu sinusta. Se tulee olemaan pakollinen, hallitus 
sanelee. Sinulla pitää olla siru. Sinulla on pakko olla se siru kädessäsi tai otsassasi. 
Niitä varten, joilla ei ole käsiä. 

Jos haluat ostaa lapsillesi jotain, leipää tai hieman maitoa, sinulla on oltava 
merkki. Kaikki ihmiset, näyttämö on katettu. Siksi minä kerron sinulle. Se on 
sydämessäsi juuri nyt.  Koska, älä odota tuon ajan olevan matkalla. Se on 
sydämessäsi juuri parhaillaan. Ole valmis! Kun Jeesus Kristus tulee, sinä olet 
valmis. Sinä olet valmis kohtaamaan Herran ilmassa. Sinä et anna sieluasi 
Saatanalle. Sinä myyt sielusi Jeesukselle Kristukselle! Aamen. 

Raamattu sanoo, kuka tahansa on syntynyt uudelleen, hänen sisällä elää Jumalan 
henki. Hyvä on. Jeesus sanoi, ettei hän hylkää sinua vaan hän tulee luoksesi. Isäni 
ja minä teemme asuinsijamme sisällesi. Jos olet todellinen kristitty ja sinulla on 
Pyhä Henki sisälläsi, pyhä henki, joten jos istut katsomassa yhtä näistä elokuvista, 
jotka ovat täynnä kauhua, väkivaltaa ja kuolemaa, jos hengessäsi ei ole yhtään 
surua (grieving), ja pystyt vain istumaan sen siellä alusta loppuun asti, sinulla ei 
ole Pyhää Henkeä. Raamattu sanoo, älkää tehkö Pyhää Henkeä surulliseksi. Älkää 
tukahduttako häntä, älkää tehkö häntä surumieliseksi, älkää asettako häntä 
olosuhteisiin, joissa hän tulee surulliseksi. Koska Pyhä Henki on pyhä. Hän on 
vanhurskas. Hän pitää puhtaudesta. Hän pitää rakkaudesta. Ja kauniista asioista. 
Ja hyvästä sanomasta (good report). 

Mutta te menette ja otatte Pyhä Hengen ja katsotte "Lights out" ja "[mikä 
elokuva?]" ja odotatteko Jumalan istuvat siellä vierellänne? Onko se ok? Kristitty? 
Ai niin, sinä käyt kirkossa. No, sinä viet Pyhän Hengen kauhuelokuvaan! 
Haluaisitko Jeesuksen, jos sinulla olisi vapaalippu, antaisitko sen Jeesukselle ja 
sanoisit, tule, mennään katsomaan elokuva. Minä puhun sinulle. 
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Sitä sanotaan Pyhän Hengen herjaamiseksi (blasphemy of the Holy Spirit). Ja jos 
sinulla on Pyhä Henki, kallis Pyhä Henki, ja menet istumaan yhteen näistä 
irstailevista elokuvista, olkoon se R-luokitus, tai X-luokitus, tai kauhua, minä 
kyseenalaista kristillisyytesi. Älä ihmettele. Äläkä hämmästy, jos yhtenä aamuna 
heräät ja Pyhä Henki on poistunut. Sitä sanotaan ikaba [mikä?]. Se tarkoittaa, että 
Jumalan henki on poistunut sinusta kuten Saulista, kuningas Saulista. Hän heräsi 
eräänä aamuna ja oli kauhuissaan. Koska kallisarvoinen, lohduttava Pyhä Henki 
oli poistunut. Jumala otti henkensä pois hänen syntiensä takia. Ja Raamattu 
sanoo, Jumala lähetti demonin häneen. Eikä hän pystynyt nukkumaan, koska 
pyöri peloissaan. 

Kerron teille ihmiset, kun menetät Jumalan hengen ja Jumala lähettää demonin 
elämääsi, sinulla on vitsauksia. Et pysty nukkumaan kovin hyvin. Olet 
lääkityksellä. Olet jatkuvasti huumaantunut. On pelottavaa joutua elävän Jumalan 
käsiin. Se on pelottava asia. Raamattu sanoo, että olisi ollut parempi, kun et olisi 
koskaan edes oppinut tuntemaan vanhurskauden polkua kuin se, että hylkäsit 
pyhät säännöt. Olet kuin koira, joka palaa omalle oksennukselleen. Niin kutsuttu 
kristitty. Me saarnaamme vanhurskautta ja pyhyyttä. Saarnaan vanhurskautta ja 
pyhyyttä. Ja Jumalan tuomiota. Sinä sanot, ettei tämä kuulosta. Sinä et kuulosta 
minun saarnaajaltani minun kirkossani! Heh, minun pastorini kuulosta paljon 
rakastavammalta kuin sinä, saarnaaja. Aamen!

Hän kuulostaakin, koska hän opettaa vain toisen puolen Jumalasta - rakastavan 
puolen. Mutta Jumalalla on toinenkin puoli (dual nature). Hän on rakastaja ja 
tuomari. Ja hän rakastaa vanhurskautta (on target, olet oikeassa Jumalassa) ja hän
vihaa syntiä (off target, et ole oikeassa Jumalassa). Pastori ei kerro sinulle tätä. 
Valmistakaa sydämenne kohtaamaan Jumala. Uudistakaa tienne, ihmiset. Sinä 
sanot, jos minusta tulee kristitty, menetän ystäviä. Mitä sitten? Sinä sanot, 
perheeni ajattelee, että olen outo. Mitä sitten? Jeesus sanoi, kuka tahansa haluaa 
seurata minua, hänen on kiellettävä itsensä, otettava ristinsä ja seurattava minua. 
Raamattu sanoo, kuka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sovelias Jumalan 
kuningaskuntaan.

Sinä aloitit tämä, auraamisen, Jeesukselle Kristukselle. Sinä sitoudut Jumalaan ja 
hän puhdistaa pöytäsi, pesee kaikki syntisi pois ja sinä marssit kohti 
kuningaskuntaa. Mutta, jos sinä käännyt ympäri, koska pidät vanhasta 
elämäntyylistäsi. Minäpä kerron, sinulle käy kuin Lootin vaimolle, kun hän lähti 
Sodomasta ja Gomorrasta. Hän muuttui suolapatsaaksi, aivan yhtäkkiä siinä 
samassa. Siksi Jeesus sanoi, teissä on suola. Te olette maan suola. Jos joku 
ihminen menettää suolaisuutensa, hänestä ei ole hyötyä missään asiassa vaan hän 
talloutuu ihmisten jalkojen alla. Minä kerron sinulle niin kutsuttu kristitty. Jos et 
ala tuottamaan hyvää hedelmää ja anna valosi loistaa, sinä tulet menettämään sen.

Raamattu sanoo Joh. ilmestyksessä, että Jumala sammuttaa kynttiläsi. Hän 
puhaltaa liekkisi sammuksiin. Eikä sinusta ole hyötyä mihinkään vaan ihmiset 
tulevat tallomaan sinut jalkoihinsa kuten kävi Lootin vaimolle - suolapatsas. Ja 
jäännös löytyy Kuolleelta mereltä Jerusalemista. Mikään ei elä siinä meressä. 
Kaikki vain velloutuu, kaikki on kuollutta. -Voimmeko ottaa kuvan? Voitte ottaa 
kuvan, mutta silloin teidän täytyy ottaa lehtinen (tract) myös. 
Haluatteko yhden tällaisen lehtisen? -Ai sinä sanoit, lehtinen. Luulin, että sanoit, 
drug (huume). -Pitäisitkö Raamatustasi kiinni niin otamme kuvan? Madam, en ole
ottamassa täällä kuvia. 
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***Havaitsimme, nämä tytöt edellisestä videostamme "Feisty Teens" ja "Possessed 
Man Speaks". Rukoillaan, että Jumala jatkaa vetämästä heitä parannusta ja 
pelastusta kohti! Aamen!***

Jos haluat ottaa nopeasti kuvan, voit tehdä sen. Minä annan heille lehtisen. Minä 
annan lehtisen. Minä muistan teidät. Missä on kameranne? -Tuolla. Okei. Minä 
muistan teidät, annoin teille lehtisen aikaisemmin. Luitteko sen? -Kyllä. Hyvä 
juttu. Me tiedämme, keitä nämä tytöt ovat. Kyllä, tunnemme heidät. Seuraava 
askel on, otetaan kuva. Otetaan kuva. -Okei. Annetaan heille yksi lehtinen (tract). 
Menkää youtube-kanavalle ja katsokaa joku videoistamme. Jos haluatte lähettää 
emailia minulle, voitte tehdä sen. Jos on kysymyksiä ja tarvitsette apua. Anna 
toisellekin sellainen. Missä on yksi ystävistänne? Hän, joka piti tieteestä. Hänellä 
oli ymmärrystä tieteestä. Hän sanoi: "Mistä tiedän, että Jumala on olemassa?"        
-Ella. Juu, miten hän voi? -Ihan hyvin. Sanokaa, että saarnaaja sanoi, moi. 
Nähdään uudelleen. Ja Jumala antoi anteeksi minulle. Minulla oli punainen paita 
ja hän teki siitä valkoisen kuin lumi. Niin kuin tällä miehellä. [Saarnaaja osoittaa 
ohikulkijaa.] Valkoinen kuin lumi. 

***Roberto tarvitsi rukousta. Hänen luonaan kävi kaksi Jumalan miestä viime 
päivinä. Minä olin kolmas. Hän tunsi, että Jumala viittilöi häntä pyhyyttä ja 
valmistautumista kohden. Aamen!***

"Ja minä vahvistan heitä Herrassa; ja he marssivat ylös ja alas hänen nimessään, 
sanoo Herra." (Sakarias 10:12)

***Henkilökohtainen kiitos sinulle, joka tuet tätä työtä. En kerro nimiä, mutta te 
tiedätte keitä olette. Antakoon Jumala teille, mitä tarvitsette, koska tuette 
työntekijöitä elonkorjuun pellolla. Aamen!"***
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	"Jos sinulle ei ole käsiä, ota 666 otsaasi!"

