
Video: https://www.youtube.com/watch?v=9VKgsG5Kde8 

Arizona 

Juuri siksi me olemme kehittäneet suhteen Jumalaan ja tiedämme, mistä hän pitää 
(rakastaa) ja mistä ei (vihaa). Vanhassa Testamentissa, jopa Vanhassa Testamentissa, 
Jumala kertoi Israelin lapsille, minun kansani menehtyy tiedon puutteeseen. Koska he 
eivät lukeneet eivätkö opiskelleet Vanhaa Testamenttia. Joten jos et opiskele Jumalan 
Sanaa, sinä saatat menehtyä. Ei siis niin, että minä haluan teidän menehtyvän vaan siksi, 
että te ette koskaan kehittäneet tietojanne ettekä itseänne. Ymmärrättekö, mistä minä 
puhun. Jatkakaa Raamatun lukemista. Lukekaa Raamattua. 

-Anteeksi sir, mitä osia Raamatusta meidän pitäisi tietää noudattaa ja mitä ei? Raamattu 
sanoo Uudessa Testamentissa Timoteuksen kirjeessä, että opiskelkaa, että voitte osoittaa 
itsenne hyväksytyksi Jumalalle. Olkaa työmiehiä, joiden ei tarvitse hävetä, jotka oikealla 
tavalla erottavat totuuden sanan. Se tarkoittaa, että meidän  pitää ymmärtää, että on 
olemassa Vanha Liitto ja tiettyjä Vanhan Testamentin käytäntöjä, jotka eivät sovellu 
kristittyihin tänä päivänä. Sellaisia kuin ylistysmenot, ruokavalio, pukeutuminen, mutta 
moraalilait sen sijaan säilyvät Vanhasta Testamentista Uuteen Testamenttiin. Sellaiset 
kuin homoseksuaalisuus, haureus, aviorikos, murha, ja tiedätte nämä – tuon kaltaiset 
asiat. Kun opiskelemme Jumalan sanaa, hän johtaa meidät siihen, mikä on oikein ja mitä 
pitää noudattaa. Ja mikä on jo taakse jäänyttä Jeesuksen Kristuksen kautta.  

Hän on absoluuttinen. Hän on absoluuttinen Jumala. Raamattu sanoo, että hänen 
nimensä on kateellinen. Se on eräs hänen nimistään. Hän sanoo, ettei meillä tule olla 
toisia jumalia hänen lisäkseen. Jumala sanoo niin. Hän sanoo, että hän istuu 
valtaistuimella yksin – ei Buddhan vieressä, ei Muhammedin vieressä, ei Allahin vieressä. 
Eikä Nietzhen vieressä eikä Merlo Ponten ? vieressä, Kierkegaardin vieressä. Ei, hän istuu 
yksin siellä. Ja häntä meidän tulee ylistää. Ja häntä meidän tulee kumartaa. Kaikki nämä 
muut epäjumalat eivät osaa puhua, eivät osaa jutella, eivät osaa kuunnella rukouksia. 
Ihmisen kädet ovat muokanneet ne. Ne on tehty puusta. Ne on tehty alumiinista. Ne on 
tehty sementistä. Ne on tehty pronssista. Ne eivät anna elämää. On vain yksi, joka antaa 
elämän ja hänen nimensä on Jumala – Jehova. Ja hänellä on Poika, Jeesus Kristus.  

He siis ylistävät luotua. He ihailevat luotua sen sijaan, että ylistäisivät Luojaa. –Eikö 
kristinusko perustu katolilaisuuteen? Kuka sanoi, että se on syntynyt uskonnosta. 
Ensimmäisellä vuosisadalla oli kristittyjä. Raamattu sanoo, että Antiokiassa ensimmäisenä 
heitä alettiin kutsumaan kristityiksi. Ensimmäisen vuosisadan jälkeen, kun ensimmäiset 
apostolit kuolivat, Paavali, Johannes, Paavali varoitti heitä, että kirkkoon tulee ihmisiä, 
jotka kääntelevät ja vääntelevät Jumalan sanaa. Ja tekevät siihen lisäyksiä. Joten 
ensimmäisellä vuosisadalla, toisella ja kolmannella vuosisadalla, meillä on 
Konstantinopoli, jne. ja meillä on katolinen kirkko. Se perustuu pakanalliseen, 
babylonialaiseen oppiin. Siinä ylistetään kolmipäistä jumalaa. Kolminaista jumalaa ja 
kolmiyhteistä jumalaa. Siinä rukoillaan Mariaa ja kumarretaan patsaille. Se oli 
babylonialainen ja pakanallinen rituaali. Se vaikutti  todelliseen kirkkoon. Se tapahtui sen 
jälkeen, kun apostolit kuolivat.  

https://www.youtube.com/watch?v=9VKgsG5Kde8


Sitä alettiin kutsumaan katoliseksi kirkoksi. Me emme ole katolilaisia vaan kristittyjä. Jos 
katsot meitä, me olemme erilaisia. He kumartuivat Marialle ja rukoilivat rukousnauhalle. He 
käyttävät rukouskorua. He etsivät välittäjää. Raamattu sanoo, ettei meidän tule tehdä niin. 
On vain yksi välittäjä ihmisen ja Jumalan välillä – mies Jeesus Kristus. Raamattu sanoo, 
älkää kutsuko ketään isäksi maan päällä. He kutsuivat pappejaan isäksi. Isä anna 
anteeksi, Isä minun pitää tunnustaa syntini. Ellei kyseessä ole biologinen isä. He kutsuivat 
toisia miehiä, jotka eivät olleet edes heidän biologisia isiään, isäksi. He pitävät Paavia 
korkeassa arvossa ja menevät St. Peter basilikaan ja suutelevat patsaan jalkaa. Kitkan 
takia koko patsaan jalka on kulunut. Katsokaa itse googlella. Pietarin patsas on kulunut, 
koska katoliset hierovat sitä ja suutelevat sitä. Ja se on epäjumalanpalvelua.  

Antiokiassa heitä alettiin ensiksi kutsumaan kristityiksi. Kristillisyys muotoutui helluntaina. 
Sen jälkeen tulivat kaikki muut uskonnot kuten katolilaisuus, new age ja kaikki ne muut. 
Kyllä aina on ollut vääriä uskontoja. Mutta on aina ollut yksi tie. Itse asiassa kristittyjä 
kutsuttiin ”the way” tieksi ensimmäisellä vuosisadalla. The people of the way. Matkalla 
olevat ihmiset. Tarkistakaa se itse Uudesta Testamentista. Apostolien teot 9:2 ja 22:4. 
Matkalla olevat ihmiset (people of the way). Emme voi sammuttaa kovaäänistä. Rauhaa 
teille. Rauhaa teille.  

Ylellinen asu ja hillitty ja häveliäs. Raamattu sanoo, että naisen tulee olla sellainen – 
hillitty. –Entäpä jos emme usko Raamattuun. No, teidän on uskottava johonkin, sir. –Minä 
uskon vain olevani hyvä ihminen. –Raamattu estää meitä. –Raamattu estää meitä yli 2000 
vuotta sitten kirjoitetuilla arvoillaan. Me olemme nyt vuodessa 2018 ja voimme tehdä mitä 
hel***ä haluamme. --Minä voin uskoa mihin tahansa niin kauan kun en ole per*****ä ja voin 
tehdä mitä haluan. – Nämä ihmiset tuossa haluavat pukeutua noin ja se on oikein. 
Raamattu sanoo. Kuuntele. Anna minun sanoa tämä. Minä kuulin kyllä sinut. Raamattu 
sanoo, että Jumala on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Vaikka on vuosi 2018, hän ei ole 
muuttunut. Ihminen muuttuu, mutta hänen sanansa säilyy ikuisesti. Mitä hän on kirjoittanut 
Raamattuun, meidän tulisi noudattaa sitä.  

--Jumala ei kirjoittanut Raamattua vaan ihmiset. Raamattu sanoo, että Pyhä Henki  innoitti 
heidät. Pyhä Henki tuli heidän päälleen tai valtasi heidät, jos niin haluat ajatella. Ja nuo 
ihmiset kirjoittivat sitä, mitä kuulivat Jumalalta. Hyvä on. Se ei siis ole rakennettua eikä 
keinotekoista. Se tulee suoraan Jumalan valtaistuimelta ihmisen sormenpäihin. –Tuo 
saattaa olla totta. Apostoleja olivat Paavali, Pietari, Jaakob, Johannes, Nooa, Mooses. –
Kuinka naisen tulisi pukeutua? Kuten jo sanoin aikaisemmin. Se voi olla oma valinta. Hän 
voi valita itse asunsa. Mutta apua voi saada myös ulkopuoliselta. Kuten esimerkiksi omalta 
mieheltä, joka sanoo, että rakas, sinun pitäisi nostaa tuota kohtaa hieman ylemmäs. Tai 
sinun ei pitäisi laittaa tuota päällesi. Juuri siksi mies on pää, naisen pää on mies. –Miksi 
mies on pää? Jos sinulla on suhde Jumalaan, Pyhä Henki vakuuttaa sinut siitä, mikä voit 
ja mitä et voi laittaa yllesi. Hän kertoo sinulle. Hän johtaa sinut oikeaan suuntaan. 

Pyhä Henki saa naisen vakuuttuneeksi. –Miksi miehen pitää olla johtaja? Raamattu sanoo, 
että Pyhä Henki johtaa ja ohjaa meidät koko totuuteen. Nainen, joka pohdiskelee, onko 
asuste liian paljastava vai ei, jos hänellä on suhde Jumalaan, sen suhteen pitäisi olla niin 



läheinen, kun Jumala sanoo hänelle, muuta tuota hiukan, tai älä laita tuota tai tuota yllesi. 
Hyvä on. Se on nainen. Sen kristitty nainen. Oletko sinä kristitty? -----Joo, totta kai. Totta 
kai. Älä valehtele nainen. Älä valehtele. Älä valehtele. Sinä et ole kristitty, joten sinä käytät 
sellaisia vaatteita kuin haluat. Olen vain kertomassa täällä teille, että en aio puhdistaa 
kalaa ennen kuin olen nostanut sen veneeseen. Teidän on tultava Jumalan 
kuningaskuntaan ensiksi, sitten Hän puhdistaa teidät. En aio kertoa teille, että sinun pitää 
käyttää hametta. Sinun pitää käyttää puseroa. Tai että sinun rintojen väli ei saa näkyä. Ei. 
Me emme puhdista kalaa ennen kuin se on nostettu veneeseen. Jumala on kutsunut 
meidät tänne julistamaan Hänen sanaansa.  

Kun sana saa sinut vakuuttuneeksi ja sinä kadut, sitten muodostat suhteen Jumalan 
kanssa ja hän puhdistaa sinut. Hyvä on. Onko vielä kysymyksiä  ennen kuin lopetamme? –
Jos kadun juuri ennen kuolemaani, hyväksytäänkö minut Jumalan kuningaskuntaan? Sinä 
pelaat venäläistä rulettia sielullasi. Se on vilpitön kysymys. Raamattu sanoo tämän. 
Raamattu sanoo näin: ”Tänään on pelastuksen päivä. Nyt on määrätty aika.” Joten 
Raamattu ei anna meille lainkaan mahdollisuutta sanoa kuolinvuoteella noin:  ”Käännyn 
Jumalan puoleen siinä vaiheessa.” Sellaiset ihmiset, jotka ovat tuollaisen päätöksen 
tehneet sydämessään, Jumala näkee heidän sydämeensä ja pyyhkäisee sellaiset ihmiset 
pois ennen kuin he edes ehtivät kuolinvuoteeseensa asti. Koska he pelaavat pelejä 
Jumalan kanssa. Kerran pelastettu aina pelastettu on väärää oppia, joka johtaa monet 
helvettiin. Se on tunnettu opinkappale kädenlämpöisten Jumalan vihollisten joukossa.  

Teidän on kaduttava ja elettävä pyhää elämää. Eikä siis niin, että jatkan elämistä 
syntisenä kuolinvuoteelleni saakka ja sanon sitten Jumalalle rukoukseni, syntisen 
rukouksen, ja sitten minä olen pelastunut. Se ei vaan toimi sillä tavalla. Jeesus sanoi, että 
hän joka uskoo ja kastetaan, pelastuu. Hän joka ei usko on kirottu. Jos olet todella 
Jumalan valittu, sinulla on paljon aikaa uskoa, katua ja elää pyhää elämää hänelle. Se ei 
tarkoita sitä, että olet viimeisellä hetkelläsi putoamassa rakennuksen katolta maahan ja 
sanot Jeesukselle, että minä olen uskonut sinuun syntisenä, mutta nyt uskon sinuun 
kokonaan. Minä uskon sinuun. Hyväksy minut kuningaskuntaasi. Se ei toimi sillä tavalla. 
Jos olet todella Jumalan valittu, hän pelastaa sinut. Hän antaa sinulla tarpeeksi aikaa 
muuttaaksesi elämäsi ja tuottaaksesi hedelmää. Sinä tuotat hedelmää kristittynä. Sinun 
tulee osoittaa hengen hedelmiä. Hyvä on. 

Jeesus Kristus on viiniköynnös. Me olemme oksia. Jeesus sanoi, ellei joku oksa tuota 
satoa, minun isäni leikkaa oksan poikki. Miehet kokoavat oksat kokkoon, joka sytytetään 
tuleen. Joten tuo mainitsemasi kuolinvuoteen viime hetken katumus ei ole edes olemassa. 
Sinun näkökulmasi on tämä: minä haluan elää synnissä ja katua kuolinvuoteellani. –Miten 
voin edes uskoa johonkin, jos en tiedä, onko se todellista. – Se on siis uskoa, kuten te sitä 
kutsutte. OSAS-oppi (once saved allways saved ts. kerran pelastettu aina pelastettu ) on 
syvälle juurtunut ihmisiin. –Minä olen päättänyt, että jos on olemassa kuolemanjälkeistä 
elämää, haluan uskoa siihen. Miksi et tee sitä nyt? – Koska en tee sitä nyt. Koska sinä 
rakastat syntiä. –En rakasta syntiä vaan en halua hukata aikaani. Hukata aikaasi? 
Raamattu sanoo, olkaa tarkkana näinä aikoina, koska ne ovat pahoja. Meidän on 



lunastettava aikamme. Raamattu sanoo, vaeltakaa  harkiten. Kyse ei ole ajan 
hukkaamisesta. Kuunnelkaa, minä olin tyytyväinen, kun opin tuntemaan Herran. 

Jos hän olisi antanut minulle hiemankin lisää aikaa, minä olisin luultavasti kuollut 
synteihini. Olin haureellinen, juoppo ja huumeidenkäyttäjä. Uskon, että Jumala minut 
pelasti. –Sinä sanot, että ihmiset menevät helvettiin. En ole kertaakaan sanonut, että 
henkilö menee helvettiin. Olen sanonut, että näin Jumala käskee, ettei meidän pidä elää 
synnissä. Ja että meidän pitää katua tai me menehdymme. Annan ihmisille 
uhkavaatimuksen. Annan heille kutsun totuuteen. Ja jos jatkamme elämää synnissä ja jos 
emme käänny Jeesuksen Kristuksen puoleen, emmekä kiellä syntejämme, me menemme 
helvettiin. Minut mukaan lukien. Jos sanon teille tänään olevani kristitty ja menen 
seuraavana päivänä tekemään syntiä, olen tekopyhä ja Jumala heittää minut helvettiin. Ja 
hänellä on siihen kaikki oikeus, koska hän on antanut minulle suuremman vastuun kuin 
keskivertosyntiselle, koska minun pitäisi olla vastuullinen saarnatessani Hänen sanaansa. 
Ja meidän on harjoitettava sitä, mitä saarnaamme. Raamattu sanoo, että Jumala 
katkaisee tekopyhän kahtia.  

Jos sanon, että olen kristitty, minun on elettävä myös niin. Teemmekö virheitä? Kyllä. Siinä 
vaiheessa vetoamme Isään ja anomme armoa ja teemme parannuksen. Mutta me emme 
kylve synnissä. Minulla oli tapana kylpeä synnissä. Minulla oli tapana rakastaa kaikkea 
tätä (näyttää kädellään taulua). Minä rakastin marihuanaa ja minä olin urheiluhullu. Minä 
pidin pornosta. Minä kylvin synnissä. En tuntenut häpeää, mutta kun Jumala alkoi 
työskentelemään elämässäni, aloin pelkäämään Häntä. Aloin laskelmoimaan elämääni. 
Aloin heijastamaan elämääni ja ajattelin, että minulla on ollut ystäviä eduilla (friends with 
benefits ts. naisystäviä, joiden kanssa ollaan sukupuoliyhteydessä) ennen avioliittoa. Olen 
polttanut paljon huumeita (weed). Olen juopotellut. Olen juhlinut. Olen rellestänyt. En edes 
palvele Jumalaa. En edes rukoile. Aloin tekemään laskelmia omasta elämästäni ja aloin 
näkemään oman heijastukseni.  Hengellisesti sanottuna katsoin itseäni peilistä ja sanoin, 
että minun pitää alkaa tarkkailemaan itseäni.  

Raamattu sanoo, tarkastelkaa itseänne oletteko uskossa vai ette. Onko Kristus teidän 
sisällänne vai oletteko kadotettu sielu? Me emme halua olla kadotettuja sieluja. Kun 
jatkatte synnissänne ja Jumala sanoo teille, että se on väärin, ja te jatkatte synnissä ja 
jatkatte synnissä yli hänen Pyhän Henkensä vakuutuksen, silloin Jumala antaa teidät 
synnillenne. Silloin Jumala sallii teidän olevan turta. Ja omatuntonne alkaa olla paatunut. 
Me emme halua sellaista tapahtuvan teille. Siksi jos tunnette Jumalan tönäisyn tai kutsun 
katumukseen, teidän on vastattava; teidän on reagoitava. Älkää pelatko pelejä Jumalan 
kanssa. –Jotkut ihmiset elävät 100 vuotiaaksi synnissä. Olet oikeassa, on joitain ihmisiä, 
jotka polttavat hautaan saakka. Mutta Raamattu sanoo, että Jumala armahtaa kenet 
tahtoo. Ihminen saattaa elää 100 vuotiaaksi ja juopotella, katsoa pornoa ja polttaa 
tupakkaa, mutta kun he seisovat Jumalan edessä, Hän sanoo, miksi ette koskaan 
katuneet. Minä annoin sinulle 100 vuotta aikaa siihen. Näettekö. On kiinni Jumalasta, kuka 
saa armoa ja kuka saa enemmän armoa kuin toinen.  Se on Jumalan tehtävä. 



--Mutta Hän tietää, kuka katuu ja kuka ei, joten miksi vaivautua? No, me emme ole 
ohjailtavissa. Hän sanoo; valitkaa! Joten, meillä on valinnan mahdollisuus. –No, jos hän 
tietää, mitä valitsemme, miksi hän ylipäätään vaivautuu? Koska, vaikka Jumala on 
kaikkitietävä, se ei määrittele meidän tekojamme. Hän on vain kaikkitietävä. Hän vain 
tietää alun ja lopun, mutta se ei määrittele meidän tekojamme. Se on loogista.  –Jos poltan 
marihuanaa lääkinnällisiin tarkoituksiin, onko se väärin? No, mitä Jumala sanoo? 
Raamattu sanoo, olkaa selviä, olkaa tarkkaavaisia; koska vihollisenne, Paholainen, kulkee 
ympäriinsä  kuin ärjyvä leijona etsien kenet voisi napata. Joten kun poltat marihuanaa, et 
ole selvä. –Jos olen sairaalassa ja minulle annetaan opiootteja ja minusta tulee 
huumaantunut, onko se väärin? Teetkö sinä sitä tullaksesi huumaantuneeksi? –En, en 
käytä marihuanaa tullakseni humalaan. Hyvä on. Asia on näin, että ihmiset käyttävät 
marihuanaa sen sijaan, että etsisivät Jumalaa, joka parantaa heidät.  

Raamattu antaa meille hoitokuvauksen. Raamattu sanoo, joka on sairas, etsiköön kirkon 
vanhimmiston, joka voitelee hänet öljyllä ja rukoilee sairaan puolesta, jolloin sairas 
pelastuu. Jumala voi parantaa meidät eikä meidän tarvitse turvautua marihuanaan, THC:n 
tai CBC:hen tai vastaavaan. Jos otat ibuprofeiinia, kun sinulla on kova päänsärky, se on 
ymmärrettävää. Mutta sinä et tee sitä tullaksesi huumaantuneeksi. Raamattu sanoo meille, 
korottakaa äänenne kuin trumpetti. Osoittakaa minun kansalleni heidän syntinsä. Meillä on 
mandaatti; meillä on vihreä valo Jumalalta. Mutta en voi sanoa sinulle, että menet 
helvettiin. Sanon, että jos et kadu, sinä menet helvettiin. Sinun on käännyttävä Jeesuksen 
puoleen. Koska Jeesus sanoi niin; jo te ette kadu, niin te menehdytte. Se on Luukas 13:3. 
Minä olen vain viestimies ja kerron, mitä Jeesus kertoi. Olen vain viestimies; älkää tappako 
viestimiestä.  

Huomaatteko, etteivät monet ihmiset halua tietää näitä asioita. Koska Paholainen haluaa 
teidän pysyvän synneissänne; Paholainen haluaa teidän pysyvän pimeydessä. Paholainen 
haluaa, että pysytte eristyksissä. Mutta kun todellinen saarnaaja ja Pyhä Henki tulevat ja 
paljastavat, että kyseessä on synti, silloin Paholainen suuttuu. He haluavat saarnaajan 
sulkevan kovaäänisen. He haluavat saarnaajan olevan hiljaa. Se johtuu siitä, että 
saarnaaja puhkaisee pimeyden kuplan valon avulla. Näettekö, he työntävät saarnaajaa 
poispäin. Jokaisella on oikeus puhua. Jokaisella on oikeus kysyä kysymys. Tämä on 
julkinen kampus; tämä ei ole yksityinen koulu. Tämä ei ole yksityinen koulu. –Minä 
ymmärrän, mistä puhut. Jumala siunatkoon sinua. Kiitos todistuksestasi, sisar. Hyvä on 
väki. Jumala siunatkoon teitä.  

 

*** Kolmen tunnin saarnaamisen jälkeen on aika poistua paikalta *** 

He estivät meitä lähtemästä ja heillä oli enemmän kysymyksiä, kun pakkasimme. 
Käytimme vielä 30-45 minuuttia palvelutyöhön jälkeenpäin. Katolinen mies tunnustaa 
synnin ja minä varoitan epäjumalanpalveluksesta.  

Yritä etsiä itsellesi King James –versio (Raamattu), joka on kaikki, mitä tarvitset. Tarkkaile, 
ettei sinulla ole kuvia (epäjumalan). Tarkkaile, ettet aseta mitään itsesi ja Jumalan väliin. 



Tarkkaile, ettet kumarra patsasta. Tarkkaile, ettet rukoile patsasta. Ja sen kaltaisia asioita. 
Koska siinä on kyseessä epäjumalanpalveluksen eräs muoto. Ja Jumala vihaa sitä. –Onko 
sinulla tällainen risti (näyttää kaulakoruaan). En käytä ristiä. Olen heittänyt ristini 
menemään ja kerron ihmisille, ettei meidän tarvitse kantaa ristiä korun muodossa. Koska 
mihin sitä tarvitaan? Se on kuin onnenamuletti. Raamattu sanoo, että meidän on 
ylistettävä Jumalaa hengessä ja totuudessa. Kun löydät Jumalan, sitä enemmän alat 
karsimaan elämästäsi asioita, joita et tarvitse. Sinä tarvitset totuuden. Minä todella rukoilen 
sen puolesta (totuuden). Mutta me emme tarvitse ristiä korun muodossa. Se ei tee minuun 
vaikutusta (kaulakoru). Siitä voi tulla epäjumalanpalveluksen eräs muoto. Joten, mieti sitä 
joskus. Okei. Onko sinulla muita kysymyksiä? –Joo, käytkö täällä usein? Ei, olemme 
Californiasta ja olemme läpikulkumatkalla. Henki on nyt täällä ja te voitte alkaa etsimään 
Jumalaa. Okei, ehkä tulemme käymään tulevaisuudessa. Okei. Jeesuksen nimessä. 

*** Toinen nuori mies seuraa meitä ja keskustelee kanssamme, kun olemme matkalla pois 
*** 

Keskustelen tämän nuoren uskovan kanssa kasteesta Jeesuksen nimeen ja kasteesta 
Pyhässä Hengessä.   

Sananlaskut 14:12 ”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.” 


