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He purevat kättä, joka heitä ruokkii

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=IPwzeUf5qQc

Julistusta Hermosan uimarannalla, California

Se ei ole sen arvoista. Väliaikainen nautinto ei ole ikuisen kärsimyksen arvoista. Minä olin myös 
syntinen kunnes tein katumuksen ja käännyin Jumalan puoleen. Hän pesi pois syntini. Minä 
opiskelin Raamattua. Minä valmistelin itseäni kohtaaman Herran. Jeesus Kristus tulee takaisin. Joku
teistä ei ehkä usko tähän, mutta se on totta. Se on Jumalan sana. Raamattu sanoo, ettei haureuden 
harjoittajalla ole osaa Jumalan kuningaskunnassa. Se on 1.kor.6:9. Raamattu sanoo, ettekö tiedä, 
ettei jumalaton peri Jumalan kuningaskuntaa. Okei. Jos olet tällä listalla, et pääse taivaaseen. 
Pornon katsoja. Avionrikkoja. 

Jos olet eronnut ja mennyt uudelleen avioliittoon, ja miehesi on yhä elossa, olet avionrikkoja. 
Raamattu sanoo, että nainen on sidottu mieheensä niin kauan kuin mies on elossa. Okei. Joten ei ole
tekosyytä erolle. Ellei miehesi ole kuollut. Jos teet jotain tuon määritelmän ulkopuolella, olet 
avionrikkoja. Se on Luukas 16:18. Se on vain hauskan pitoa ja naurua ja pelien pelaamista kunnes 
seisot Jumalan edessä ja anot Jumalalta armoa. Se on hetki, kun sielusi heitetään helvettiin. Minä 
pelkään Jumalaa. Minä pelkään Jumalan tuomioita. Minä pelkään, että hän tulee takaisin pian eikä 
moni teistä ole valmis. 

Te jatkatte tulemasta tänne. Te vain elätte niin kuin haluatte elää ettekä mieti ikuisuutta. Minä tein 
niin 18 vuotta ja elin syntisenä. Poltin kannabista, menin juhliin, humalluin. Mutta 18-vuotiaana 
Jumala vakuutti minut omista synneistäni ja polvistuin hänen edessään makuuhuoneessani ja anoin 
armoa. Ja olen nyt nelikymppinen, joten Jumala on pitänyt minut yli 20 vuotta uskossa Jeesukseen 
Kristukseen. Valmistellen minua taivasta varten. 

Miten on sinun laitasi? Oletko tällä listalla? Jos olet tällä listalla, sinä et onnistu. Ellet tee 
katumusta. Okei. Raamattu sanoo, ja sellaisia olitte te, jotkut teistä. Se tarkoittaa mennyttä 
aikamuotoa. Sinulla oli tapana humaltua. Sinulla oli tapana poltella. Tupakkaa. Kun käännyt 
Jeesuksen Kristuksen puoleen, sinä lopetat tupakan polttamisen. Sinä lopetat humaltumisen. Koska 
tupakka tappaa sinua. Ei ainoastaan tupakka tapa sinua ja lähetä sinua aikaiseen hautaan vaan se 
lähettää sinut helvettiin, koska olet tekemässä itsemurhaa. Kun minä vielä poltin tupakkaa, joka 
kerralla tupakkaa sytyttäessäni joku kertoi korvaani: "Olet tappamassa itseäsi." Jokainen tupakka, 
jonka sytytyin, joku sanoi: "Sinä tapat itseäsi." Hitaasti. Sinä tapat itseäsi hitaasti. Okei, siinä on 
Jumalan henki, joka puhuu sinulle ja varoittaa sinua. 

--Kuinka,..., kuinka sinä määrittelet abortin murhaksi? Minkä takia abortti on mielestäni murha? 
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--Mielestäni siinä on aina kysymyksessä naisen oma valinta. Kyllä. --Miksi se on mielestäsi murha?
--Onko se jokin Jumala-juttu? Kyllä, koska sananlaskut 6:17 sanoo, Jumala vihaa käsiä, jotka 
vuodattavat viatonta verta. Joten, hän vihaa ihmisiä, jotka tappavat ihmisiä - viattomia ihmisiä, 
jotka eivät ole tehneet mitään väärää. Sellainen on vastasyntynyt vauva ja vauva kohdussa. Heti kun
vauva on hedelmöittynyt kohdussa, kysymyksessä on ihminen. Siksi sinun vanhempasi, kun he 
menivät ultraääneen ja näkivät kuvan, he eivät abortoineet sinua. Ja kiitos Jumalalle, että sinä sait 
syntyä. Okei. Mitä yritän sanoa on se, että heti kun saat tietää olevasi raskaana, silloin sinun pitää 
alkaa huolehtimaan vauvastasi, koska sinulla on toinen elämä sisälläsi. Joten, jos teet abortin, se 
tarkoittaa, että murhaat jonkun. Oikeasti lääkäri sen tekee, mutta sinä olet osallisena murhaan. 
Koska sinä kutsuit lääkärin tekemään operaation ja poistamaan vauvan jäsen kerrallaan kohdusta. 

--Onko siinä jotain vikaa, jos olet homoseksuaali? Okei, odota hetki. Sanon vain, että abortti on 
väärin, mutta jos olet tehnyt abortin, Jumala voi antaa anteeksi. Nyt, mitä tulee 
homoseksuaalisuuteen, Raamattu sanoo 1.kor.6, älkää tulko petetyksi, jumalattomat eivät pääse 
Jumalan kuningaskuntaan eikä homoseksuaalilla ole mitään osaa Jumalan kuningaskunnassa. Joten, 
jos vastustat Jumalan suunnitelmaa, mikä on mies ja nainen, ja sitten meillä on kaksi 
samansukupuolista yhdessä, mikä on iljetys Jumalalle. Se on läpsäytys naamalle. Se on sylkemistä 
Jumalan naamalle, koska se ei ole sitä, miksi hän meidät loi. Ja siinä me vastustamme Jumalan 
lakia, koska kirjoituksessa sanotaan, että miehen ei pidä maata miehen kanssa. Se on iljetys 
Jumalalle. Sama koskee naisia. 

--Miksi sinä uskot Jumalaan? Okei, minä en pidä Raamattua sellaisena, kuin sinä sitä kutsuit - BS. 
Minä pidän sitä Jumalan sanana. Se on jotain, jonka mukaan meidän on elettävä. Ja jonka mukaan 
voimme ohjata elämäämme. Koska se valmistelee meitä tuonpuoleiseen. Sinä menet joko 
taivaaseen tai helvettiin. Ja siksi sinä et ajattele tulevaisuutta. Sinä ajattelet tätä elämää. Sinun on 
valmistauduttava ja pyydettävä Jumalaa sydämeesi. Sanot: Jumala anna anteeksi, haluan elää 
sinulle. Kadun syntejäni ja haluan oppia sinulta. Haluan alkaa lukemaan Raamattua ja haluan alkaa 
rukoilemaan. Ja silloin Jumala alkaa ojentamaan kättään suuntaasi muodostaakseen suhteen sinuun. 
Mutta, niin kauan kuin pysyt uppiniskaisena ja sanot: "Jumalaa ei ole olemassa. Olet ateisti. 
Jumalasta viis..." Silloin et koskaan löydä Jumalaa. Hän pitää sinut taka-alalla. Mutta jos nöyrryt 
Jumalan edessä, hän vetää sinua puoleensa. Okei, minun piti nöyrtyä, löytääkseni Jumalan. 

Minä pidän viisaudesta. Minä pidän filosofiasta. Minä pidän tieteestä. Mutta monet ihmiset laittavat
paljon painoa noille asioille - vain ja ainoastaan noille asioille. Ja he eivät harkitse, että Jumala on 
kaikkien noiden asioiden Luoja. Okei, tämä ei ole siis mikään sattuma, joka tapahtui Big Bang:ssä. 
Me emme ole evoluution tulos niin, että kehityimme apinoista. Okei. Aatami ja Eeva olivat 
ensimmäiset ihmiset. Ja sinä ja minä, me molemmat tulimme Aatamista ja Eevasta. Okei, he ovat 
meidän esi-isämme, usko tai älä. Yksi mies, yksi nainen. Joten, homoseksuaalisuus, vaikka ajattelet 
sen olevan hyväksyttävää nyt, tuomiopäivänä, jollet ole jättänyt tuota syntiä taaksesi, niin silloin 
Jumalan on tuomittava sinut ja rangaistava sinua helvetin tulella. Ja en halua, että niin tapahtuu. 
Siksi minä selitän tätä asiaa sinulle ennen kuin on liian myöhäistä. 
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--Miten se on synti, jos vain olet sitä, mitä haluat olla? Okei, miten se on synti? Numerolla yksi, se 
on Raamatussa ja se on synti. Numerolla kaksi, se aiheuttaa sairauksia ja tauteja. --Kuinka? HIV, 
Aids, tippuri, kuppa. Okei, kaksi naista eivät voi tehdä toisiaan raskaaksi. He eivät voi saada lapsia. 
Kaksi miestä eivät voi saada lapsia. Joten me katkaisemme ihmiskunnan elämänlangan, jos me 
olemme homoseksuaaleja. Joten Jumala sanoo, että meidän on lisäännyttävä - mies ja nainen. Se on 
tapa, jolla tuomme elämää tähän maailmaan. Okei, siksi se on synti, koska se vastustaa Jumalan 
luonnetta. Ja se myös tuo kuolemaniskun ihmiskunnalle. Okei, me emme halua, että sellaista 
tapahtuu ja siksi olemme täällä kertomassa teille ennen kuin on liian myöhäistä. 

Kun minä olin tuon pienen pojan kokoinen tuolla, vanhempani veivät minut etupihalle ja 
pyhäkoulubussiin. Minä opin Raamattua hyvin nuoressa iässä. Menin kirkkoon. Raamattu sanoo, 
opettakaa lapsille oikea tapa, jolloin he eivät vanhoinakaan poikkea siltä tieltä. Joten on hyvä asia 
opettaa lapsille Raamattua. Ja kertoa heille Nooan ja Sodoman ja Gomorran tarinat. Kun olin hänen 
korkuinen, vanhempani kertoivat minulle Nooasta. Ja suuresta tulvasta. Ja siitä, kuinka kaikki 
syntiset hukkuivat. Ja Jumalan pelko sai paikkansa sydämessäni hyvin nuoressa iässä. Hyvä on 
ihmiset, varmistukaa, että ette ole tällä listalla. Varmistukaa, ettette ole haureuden harjoittaja. 
Varmistukaa, ettette harjoita seksiä ennen avioliittoa. Raamattu sanoo, että avioliitto on pidettävä 
kunniassa Jumalan edessä. 

Se on oikein. Hän haluaa sinun kuuntelevat tätä sanaa. Jos haluat olla naisen kanssa, Raamattu 
sanoo, kuitenkin välttääksemme haureutta, olkoon jokaisella miehellä oma vaimo ja jokaisella 
naisella oma mies. Se on 1.kor.7. Ylistäkää Herraa. Ja jos olet liittolainen ja tuet heitä ja hyväksyt 
heidät, heidän verensä on käsissäsi ja sinäkin menet helvettiin. Vaikka et itse harjoita sellaista 
elämäntyyliä. Asia on siinä, ihmiset, että meidän on rakastettava sitä, mitä Jumala rakastaa ja 
vihattava sitä, mitä Jumala vihaa. Se on todellisen kristityn merkki. Raamattu sanoo ap.t.11, 
Johannes kastoi vedessä, mutta sinä kastat Pyhässä Hengessä. Näettekö, kun sinut kastetaan 
Jumalan hengessä, sinä saat uuden elämän sydämeesi. Sinä alat pyrkimään pois vanhoista tavoistasi.
Sinä alat inhoamaan entistä itseäsi. Sinä alat vihaamaan sitä entistä petoluonnettasi, joka halusi vain
syntiä, syntiä, syntiä. Kyllä vain, se on nautinnollista hetken ajan, mutta se tuo mukanaan paljon 
seurannaisvaikutuksia. Ne on siis kielteisiä seurauksia asiasta. Suunnittelematon raskaus. 
Humaltuneisuus. Krapulat. Sukupuolitaudit. Okei. Aviorikos. Se tuo mukanaan paljon syntiä.

--Ensinnäkin, on upeaa, että sinulla on oma mielipide. Okei. --Älä kuitenkaan tule tänne kertomaan 
ihmisille, että he ovat fxx## syntisiä...tai että he halauvat käyttää huumeita... Okei. --Ja sinäkin olit 
yksi noista ihmisistä. Okei. Ainakin minä sanoin, että minulla oli tapana tehdä tätä samaa. Mutta 
minä tein katumuksen ja pyysin Jumalalta anteeksi antoa. --Mitä jos nuo ihmiset yrittävät käydä 
kirkossa tunnin joka päivä? Sinun ei tarvitse käydä tunnin verran kirkossa joka päivä vaan sinun on 
tultava Jeesuksen luokse sellaisena kuin olet. Ja hän puhdistaa sinut. Asian ydin on tämä. Raamattu 
sanoo, että taivaat julistavat hänen kunniaansa. Okei, kun katsot taivaalle, näet, että Jumala on 
olemassa. Se on vain... Se on vain fakta. Se on vain fakta. Kun katsot mikroskoopilla solua, sinä 
tiedät, että on olemassa Jumala. --Ei ole, minusta se on vain outoa. Tuo on surullista, jos ajattelet, 
että se on vain outoa. Se ei ole outoa. Olin kertomassa hänelle, jos haluat tietää, mikä Jumala on. 
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Katso silloin... Kuuntele, katso silloin asioita luonnossa. Sinä voit nähdä Jumalan luonnossa. Siinä 
on todisteet. Mistä ajattelet, että kaikki tämä on tullut, madam? --En minä tiedä.

Minä tiedän. Anna kun kerron sinulle. Raamattu sanoo 1.Moos.1:1, alussa Jumala loi taivaan ja 
maan. --En välitä, mitä Raamatussa sanotaan. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. --Sinä tuhlaat 
aikaani. En ymmärrä miten, koska Raamattu sanoo, että meidän on julistettava. --Jokainen taistelee 
takaisin sinua vastaan. Sitäkö sinä haluat, taistella. Miksi? --Koska olet homofoobikko. 
Homofoobikko? Raamattu sanoo, ettei haureellisella, juopolla tai homoseksuaalilla ole osaa 
Jumalan kuningaskunnassa. Se on 1.kor.6:9-10. --Mitä jos he eivät halua mennä Jumalan 
kuningaskuntaan? Odota hetki, hän sanoi, mitä jos he eivät halua mennä Jumalan kuningaskuntaan. 
No silloin sinä menehdyt ja menet helvettiin. --Mitä jos he haluavat mennä helvettiin? Et sinä halua 
mennä helvettiin. --Mistä sinä tiedät, millaista siellä on. Raamattu kertoo, millainen se on. Se on 
synkintä pimeyttä ikuisesti. Se on eristysselli. Sinä et ole siellä ystäviesi kanssa. Okei, se on 
toivottomuutta. Siellä ei ole valoa. 

--Sir, olin kristitty ja luin Raamatun monta kertaa ja se sanoo, että meidän pitää hyväksyä ihmiset 
sellaisena kuin he ovat. Minä hyväksyn jokaisen, mutta minä vain kerron, mitä Raamattu sanoo. 
Miten minä en hyväksy ihmisiä, jos julistan Raamattua sanatarkasti? --No, sinä et hyväksy gay-
ihmisiä. No, miksi sinä tapat viestintuojan? Minä julistan sitä, mitä Raamattu sanoo. Joten, kutsutko
sinä Jeesusta homofoobikoksi? Joten, minä sanon, Jeesus ei ole homofoobikko. Jos minä julistan 
Jeesuksen sanoja, miksi sinä kutsut minua homofoobikoksi? --Koska sinä kutsut ihmisiä julkisesti 
gay-ihmisiksi. Se vastaa sitä, jos olet poliisi ja pidätät jonkun ja... Hei, mies, käytä hieman 
logiikkaa. Silloin sinä ymmärrät, mikä on tarkoitukseni. Se ei ole, että yritän käännyttää sinut. Vaan 
tarkoitukseni on kylvää Raamatun siemeniä. Minä vain kerron teille, mikä on oikein ja väärin. Te 
teette omat päätöksenne. Te voitte elää homoseksuaalina, jos haluatte. Mutta te tulette maksamaan 
hinnan siitä lopussa. 

***** Mielenkiintoista kuinka näillä nuorilla on tiettyjä aiheita mielessään.

Se vain osoittaa, kuinka TOTUUS on tukahdutettu näinä viimeisinä aikoina.

Korruptio on asettunut normaaliksi. *****
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