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Video: https://www.youtube.com/watch?v=MhKXZPLn-YI

Raivoava Jumalan vihaaja ***hyökkää*** (varoitus häiritsevää sisältöä)

Lampaat Hänen oikean käden puolellaan ja vuohet vasemmalla. Lampaat ikuiseen elämään, 
vuohet ikuiseen tuhoon. 

***Sanallista hyökkäystä***

Raamattu sanoo, että on tulossa ylösnousemus - elämään. Ja on tulossa ylösnousemus - 
kadotukseen. Kun sinä kuolet, et muutu kissaksi. Sinä seisot pyhän Jumalan edessä. Ja Hän aikoo
tuomita sinut. Ja sinut joko hyväksytään ja pääset sisälle Jumalan kuningaskuntaan tai sinut 
tullaan hylkäämään. --Minä uskon gay-avioliittoon. --Mihin sinä uskot? Pääsy kielletty. --Mihin 
sinä uskot? Minä uskon, että se on synti. --Minä uskon gay-avioliittoon. Okei. Haluatko lukea 
tämän? --En, fu** you! Okei, uskot gay-avioliittoon. Uskot gay-avioliittoon, hyvä on, tee niin. 

Raamattu sanoo, joka jatkaa synnissä, kuolee. --Sinä sanoit s-sanan. Synti sanan. --Sinä et voi 
sanoa f-sanaa. Juu, sinun suusta ei pitäisi tulla likaista puhetta. Sinun suusta ei voi tulla likaista 
puhetta, okei. --Oletko sinä Westborough baptist -kirkosta? Olen uudestisyntynyt kristitty. --Vai, 
uudestisyntynyt! Kastettu Jeesuksen nimeen. Täyttynyt Pyhästä Hengestä. Jumala tekee työtään 
minussa. Sinä haiset alkoholilta, sir. Sinä kuulostat alkoholistilta. Okei. --Pala helvetissä! Sinä 
kiroat minua, mutta Jumala siunaa minua. Jumala siunaa minua. --Sinä tuomitset. Se on oikein, 
Raamattu sanoo, hengellinen ihminen tuomitsee kaikki asiat. 1.kor.2:15.

--Sinä olet tyhmä mulk**. (ignorant prick). Me luotamme Jumalaan. Me uskomme Hänen 
sanaansa. Me laitamme uskomme Kristukseen. Mistä minä tulen? --Hyvä kysymys, mistä minä 
tulen? Tämä on minun kaupunkini. Minulla on velvollisuus julistaa sanaa. --Julistaa mitä? --Sinä 
olet tuomitseva. Sinä et voi sylkeä päälleni, sir. Et saa sylkeä päälleni. Minä tuomitsen juopot. 
Minä tuomitsen kannabiksen polttajat. Minä tuomitsen [mitkä] (pot smokers). Minä tuomitsen 
ihmiset, jotka harjoittavat homoseksuaalisuutta. Koska se on synti. Jumalan edessä. Jumala 
sanoo, se on iljetys.

--Oletko sinä Westborough? En tiedä, mikä on se on. Mikä on Westborough? En tiedä, mikä se 
on. Minä olen uudestisyntynyt kristitty, täynnä Pyhää Henkeä. Mutta kannatko sinä kehossasi 
Herran, Jeesuksen Kristuksen, merkkejä? Onko sinut ristiinnaulittu Kristuksen kanssa? Elätkö 
Kristuksen kanssa? Elätkö sinä vai oletko täynnä Paholaista? Oletko täynnä vihaa? Rakkaus 
kertoo totuuden. Rakkaus varoittaa. Rakkaus paljastaa synnin. Rakkaus kertoo totuuden vaikka 
se sattuu. Se koskee. Sinun pitää tehdä parannus. Sinun on tehtävä parannus, mies! Sinun on 
tehtävä parannus. Tämä on rakkautta. Rakkaus kertoo totuuden.

Jumala tuhosi Sodoman. Ja ympäröivät kaupungit. Jumala aiheutti tulvan ja jätti jäljelle vain 
kahdeksan sielua - Nooan ja hänen perheensä. Kaikki muut tuhoutuivat tulvassa. Me emme halua
sinun tuhoutuvan. [Humalainen tulee haastamaan saarnaajaa.] Sir, sinulla ei ole mitään hyvää 
sanottavaa. Me emme halua, että tuhoudut. Me haluamme, että saat ikuisen elämän. Nooa 
saarnasi 120 vuotta. Hän oli vanhurskauden saarnaaja. Mutta, mitä hän teki? No, hän meni 
arkkiin, kun Jumala sanoi, että on aika mennä sinne. Raamattu sanoo, että hän ja seitsemän 
perheenjäsentä menivät arkkiin. 

Raamattu sanoo, häntä pilkattiin, hänelle naurettiin, häntä halveksittiin, mutta kun tulva tuli, oli 
jo liian myöhäistä. Kun tulva tulee, sir, se tulee olemaan liian myöhäistä sinulle. Sinä voit 
pomppia kuin jänis, sir, mutta kun tulva tulee, sinä menet helvettiin. Siksi haluan, että teet 
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parannuksen. Lopeta saarnaajan vastustaminen. Mene polvillesi ja tee parannus. Minä rukoilen 
puolestasi. Minä rukoilen nuo saastaiset henget ulos sinusta. Sinä olet riivattu. 

***Paholainen hyökkää vahvimmin siellä, missä hän pelkää eniten.

Huolimatta hyökkäyksestä, me onnistuimme saamaan evankeliumin kuuluviin monille.
Se oli fyysistä ja sanallista hyökkäystä.

Kaikki kunnia Jumalalle siitä!***
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