
Video: https://www.youtube.com/watch?v=omGXyj3Bo3U

Monet pastorit eivät uskalla saarnata tätä kirkoissaan

*** Efesolaiskirje 5:27: "saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei 
olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton." ***

Minulle on osoitettu hengessäni, että seuraavat Kirjoitusten jakeet, jotka luen teille, niitä ei 
saarnata monissa kirkoissa näinä aikoina. Koska on olemassa pelko jäsenmäärän kadosta, jos 
näitä Kirjoitusten jakeita julistetaan. On olemassa pelko, että voitto pienenee, jos näitä 
Kirjoituksia saarnataan. 

Mutta koska minä en ole jäsen missään suuntauksessa [denomination] tai minkään kirkon 
jäsen, vaikka osallistun niiden toimintaan, minä en pelkää sitä. Kuten minulla oli tapana 
aikaisemmin, kun olin jäsen kirkossa ja kuuluin sen henkilökuntaan. Silloin, kun minä leikin 
kirkkoa ja osallistuin kirkon politiikkaan. Ei, minun ei tarvitse pelätä mitään sellaista. 
Minulla on vapaus julistaa Jumalan sanaa suodattamattomana. Ja se on sitä, mitä haluan jakaa
kanssanne tänään.

Johanneksen ilmestys 3:1-6 Vain harvat pääsevät sisälle

Johanneksen ilmestyksessä kappaleessa kolme Jeesus antaa uhkavaatimuksen, varoituksen, 
kirkolle Sarduksessa. Jakeessa yksi lukee (King James -versio): "Ja Sardeen seurakunnan 
enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän 
tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä 
valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en 
ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja 
kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä 
tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia 
harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun 
kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan 
valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen 
tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Jolla on korva, se 
kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.'"

Kyseinen varoitus annettiin yli 2000 vuotta sitten ja se kaikuu tänäkin päivänä. Ja minä 
sanoisin, että se on vieläpä ajankohtaisempi näinä viimeisinä päivinä, joita elämme, koska 
kuten olemme nähneet, monet ovat langenneet pois uskostaan. Eikä ainoastaan 
seurakunnissa, sen jäsenistössä, vaan pastoreiden ja opettajien ja saarnaajien joukossa. Jeesus 
sanoo, että he ovat tahranneet vaatteensa. On olemassa muutamia nimiä. Hän ei sanonut 
kirkolle Sarduksessa, että on vain muutama nimi, jotka ovat tahranneet vaatteensa. Ja että 
enemmistö on puhdasta. Ei. Hän sanoi, että on olemassa vain muutama nimi, jotka eivät ole 
tahranneet vaatteitaan. Ja enemmistö on likaista. Ja tämä on sitä, mitä me näemme tänä 
päivänä.

Me näemme niin kutsuttuja kirkkoja, tunnustautuvia kristittyjä, sanomassa, että he rakastavat 
Jumalaa. He sanovat itseään pelastuneiksi. Ja kuitenkin he ovat tahranneet vaatteensa. He 
ovat lianneet vaatteensa. He kirjaimellisesti juoksevat kaikkialla kuin lapset vaipoissaan. He 
juoksevat sinne tänne iloisena likaisissa vaipoissaan. Samalla kun uloste valuu heidän 
vaipoistaan ulos. Ja he ovat iloissaan siitä. He ovat tyytyväisiä siihen. Ei ole häpeää. He 
ylpeilevät häpeällisillä asioilla, sanoo Raamattu. Heidän suustaan kuulee herjausta ja 
kirouksia tulee ulos solkenaan. Heillä ei ole synnin tuntemusta [conviction of sin]. Heillä ei 
ole halukkuutta elää pyhyydessä Jumalan edessä. He ovat sitoutuneet arkipäiväiseen 
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elämäntyyliin, jossa väitetään, että he rakastavat Jumalaa. He väittävät tuntevansa Kristuksen,
mutta omien töittensä kautta, he kieltävät Hänet. 

He julistavat kerran pelastettu aina pelastettu -elämäntyyliä. He uskovat, koska tuntevat 
muutaman pätkän Kirjoituksia, heidät on sinetöity ja pelastettu ja etteivät he koskaan lankea 
eivätkä joudu Jumalan armon ulkopuolelle. Tällaisessa ympäristössä me olemme. He ovat 
ihmisiä, jotka ovat sidoksissa syntiin. Jeesus Kristus tuli päästämään vangitut vapaaksi. 
Hänet, jonka Poika vapauttaa, on vapaa todellakin. Jeesus sanoi, että kapea on tie, joka johtaa
ikuiseen elämään ja harvat löytävät tuon tien. Nooan aikoina hän saarnasi ihmisille. Heillä oli
monia mahdollisuuksia katua, astua arkkiin, kuunnella ja ottaa saarnaajan sanat totuutena ja 
pelätä Jumalaa. Mutta ei, he jatkoivat elämäntyyliään syöden, juoden, mennen avioliittoon ja 
antaen tyttäriään avioliittoon. He pilkkasivat ja elivät synnissä kunnes tulvapäivä koitti ja vei 
heidät kaikki pois. 

Ja samalla tavalla, Jeesus sanoo, nykyinen sukupolvi näinä viimeisinä päivinä, he tekevät 
samoja asioita kuin Nooan päivinä. Nuo ihmiset tulevat yllättymään. Ja Jeesus sanoo 
Johanneksen ilmestyksessä kappaleessa kolme, että olkaa tarkkaavaisia ja vahvistakaa niitä 
asioita, jotka vielä ovat jäljellä. Koska minä en ole havainnut teidän työtänne täydelliseksi 
Jumalan edessä. Mitä hän sanoo noille ihmisille tuona päivänä? Koska Raamattu sanoo, että 
monet sanovat hänelle: "Herra, Herra, emmekö ole profetoineet sinun nimessäsi?" Me 
saarnaamme kadun kulmassa ja meillä on irtolehtisiä ja meillä on iso, iso, häränsarvitorvi ja 
iso karjapuskuri ja me saarnasimme ihmisille. Me opettelemme ulkoa Kirjoituksia. Mutta 
Hän sanoo, ettei ole havainnut meidän töitämme täydellisiksi Jumalan edessä. 

Joten mikä meillä on tässä? Meillä on ongelma. Kun Jeesus selvästi ja eläytyvällä 
myötätunnolla sanoo, että portti on suora ja kapea ja vain harva sen löytää. Ja jälleen kerran 
Hän painottaa Joh. ilm. 3:ssa, että Sarduksessa on vain muutamia, jotka eivät ole lianneet 
vaatteitaan. Hän sanoo, että joka voittaa, minä en pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta. Mitä 
tarkoittaa pyyhkiä? Se tarkoittaa poistaa, kirjoittaa päälle ikään kuin se ei olisi koskaan 
ollutkaan siellä. Tai oli se siellä, mutta sen päälle on kirjoitettu jotain muuta. Hän ei poista 
niitä, jotka voittavat. Se tarkoittaa, että Hänellä on voima poistaa nimiä. Ja veljet ja ystävät, 
tämä on jotain, minkä Herra asetti sydämelleni.

Koska aika ajoin tapaan veljiä, jotka tulevat puheilleni ja he sanovat, että tarvitsevat 
vapautusta tästä synnistä. Miten minä pääsen eroon tästä pornografiasta? Kuinka voin 
lopettaa marihuanan polttamisen? Kuinka voin voittaa lihani? Kuunnelkaa, ei ole olemassa 
sellaista määrää rukousta, joka sinut vapauttaa. Ei ole olemassa mitään itseapukirjaa, joka 
vapauttaa sinut. Raamattu sanoo, kuuliaisuus on parempi kuin uhraaminen. Kuuliaisuus on 
avaintekijä synnistä vapautumiseen. Raamattu sanoo, Herran pelon avulla me pääsemme 
eroon pahuudesta. Hän joka tunnustaa Kristuksen nimen, karttakoon pahuutta. Jos me 
tunnustamme syntimme, Hän on uskollinen ja oikeudenmukainen antamaan anteeksi 
syntimme.

Raamattu sanoo, jos piilotamme syntimme, jos peitämme syntimme, me emme menesty. 
Mutta jos tunnustamme ja kiellämme sen, me saamme armoa. Kysymys on isommasta asiasta
kuin vain tunnustamisesta. Kyse on isommasta asiasta kuin tunnustuskoppiin menemisestä 
kuten katoliset tekevät, jotka tunnustavat syntinsä isälle - omalle papilleen. Jopa papit, 
tilastollisesti on todistettu, että he elävät synnissä. He harjoittavat syntiä. Kysymys on 
isommasta asiasta kuin tunnustamisesta papille tai Jumalalle. Kyse on tunnustamisesta ja 
kieltämisestä. Se on katumus. Hän sanoi, olkaa lujia [watch, tarkkailkaa] ja katukaa. Kun 
kadumme, käännämme selän synnille. Me ponnistelemme tehdäksemme parannuksen. Me 
työskentelemme pelolla ja vavistuksella oman pelastuksemme puolesta. 
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Kuten muistamme, hän sanoo, olkaa lujia [olkaa tarkkaavaisia, valvokaa] ja katukaa. 
Tarkkaavaisuudessa on rukousta, siellä on kommunikaatiota ja tunnustusta. Siellä on avoin 
yhteyskanava Isän kanssa. Siellä on synnintunnustusta ja Hänen edessään olemista 
vilpittömästi. Pyytäen Häneltä voimaa. Pyytäen Häneltä apua. Pyytäen Häneltä vapautusta. 
Tunnustaen omia syntejä. Siinä tunnustuksessa on tarkkaavaisuutta ja siinä tunnustuksessa on
katumusta. Hän joka tekee kuvatulla tavalla, ei joudu varkaan kynsiin [overtaken by thief]. 
Mutta ne, jotka eivät ota neuvoa kuuleviin korviinsa, ne joiden sydän on täynnä turtuneisuutta
ja täynnä humaluutta ja [materialismin] ylenpalttisuutta ja tämän maailman huolia, he tulevat 
yllätetyksi. He tulevat kokemaan tappion [they shall be overtaken].

Ja tämän maailman huolien ei välttämättä tarvitse, pääosin, olla puutetta tai tarvetta tai halua. 
Tämän maailman huolet sisältävät myös ne henkilöt, joilla on ylenpalttisesti tavaroita 
[supply]. Ne, joilla on paljon menestystä elämässä. Ne, jotka ovat täynnä kyvykkyyttä. Myös 
he voivat olla tämän maailman huolissa. Ja myös he voivat kokea tappion. Joten, veljet, 
kerron teille, jos joskus on ollut aika, jolloin Jeesuksen sanoma on otettava vakavasti, tuo 
aika on nyt. Jos joskus on ollut aika, jolloin meidän vahvistettava jäljellä olevia asioita, 
etteivät he kuole, tuo aika on nyt. Hän sanoi, että heillä on nimi, jotta he saavat elää, mutta he
ovat kuolleita. Voitteko kuvitella tuota? 

Nuo ihmiset sanovat, että he ovat pelastuneet ja he ovat pyhitettyjä ja täynnä Henkeä - 
ilmiselvästi. He silminnähden uskoivat, että he ovat oikeassa Jumalan edessä. Eivätkö ne 
ihmiset, nyky-yhteiskunnassa käy kirkossa ja tunne suoran yhteyden Kristukseen, ole niitä 
ihmisiä, jotka tukevat asioita, jotka ovat iljetyksiä Jumalalle - joita Jumala vihaa. Ainoa tie 
ulos nykyisestä ongelmastasi, jos se on pornografia, tuhoa linkit www-sivuille. Sulje 
tietokoneesi sille [close your computer on that]. Älä palaa www-sivuille. Jos kyse on tietystä 
synnistä, leikkaa se pois. Se on vaatimus. Leikkaa synti pois. Pelkää Jumalaa ja pakene 
pahuutta. Siinä ei ole mitään taikuutta. Kysymys on kuuliaisuudesta. Se on vaellusta 
arvokkaasti tehtävässä [ammatissa], johon meidät on kutsuttu. Se tarkoittaa Isän asioiden 
hoitamista [being about father's business]. Se tarkoittaa valloittamista kunnes Hän palaa. Se 
tarkoittaa vaellusta varovaisesti eikä niin kuin hullut. Lunasta aikasi, koska ajat ovat pahoja. 

Kysymys on ymmärryksestä, että olen oksa ja minun on tuotettava hedelmää. Ja jos minä en 
tuota hedelmää, silloin Isä leikkaa minut irti rungosta. Jeesus Kristus on runko [the wine]. Ja 
oksat, jotka eivät ole tuottaneet hedelmää, heitetään kasaan. Tuo kasa alkaa kuivamaan. 
Miehet tulevat ja kokoavat kasan yhteen ja se heitetään tuleen. Tästä ymmärryksestä on 
kysymys. Minä saatan kuivua kokonaan ellen tuota hedelmää. Ja jos olen joutunut Jumalan 
tahdon ulkopuolelle, olen matkalla kadotukseen. Minä voin joutua kadotukseen. Minä voin 
menettää suolaisuuteni, jolloin minusta ei ole hyötyä ja minut heitetään maahan ihmisten 
poljettavaksi. 

Minä kuulen sen, kun Raamattu sanoo, että työskennelkää oman pelastuksenne puolesta 
pelolla ja vavistuksella merkitsemällä [sign over] iljetykset, jotka tehdään maassa, älkääkä 
koskaan vaipuko tyytyväisyyteen. Ja tarkkailkaa pahuutta ja iljetyksiä, jota löytyvät 
yhteiskunnastamme ja kulttuuristamme, älkääkä vain hyväksykö niitä. Älkää muuttuko 
turraksi. Ei vaan kyse on iljetyksien merkitsemisestä. Raamattu sanoo, että heillä on merkki 
ja kun kuoleman enkeli tulee ja leikkuu alkaa tapahtumaan, se alkaa turvapaikasta. Ja he, joita
ei ole sinetöity, ne, jotka eivät ole merkinneet iljetyksiä, joita tehdään maassa, ovat 
ensimmäisiä lähtijöitä. Erityisesti koskien Jumalan taloa. Tuomio alkaa Jumalan talosta. 

Kuinka sinä julkeat kutsua itseäsi kristityksi? Kuinka sinä julkeat sanoa, että rakastat Jumalaa
ja Jeesusta ja olet pelastunut, kun harjoitat asioita, joita Jumala vihaa. Kun sinä tuet iljetyksiä,
joita Jumala inhoaa. Sinä et ole yhtään sen enempää kristitty kuin minä olen yksisarvinen. Ja 
Jumala puhui jotain sinun kaltaisista ihmisistä. Hän sanoi, että toivoisi sinun olevan kylmä tai
kuuma, mutta koska olet kädenlämpöinen ja istut hajareisin aidan päällä, toinen jalka sisällä 
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ja toinen ulkona, Hän sanoo, että syljen sinut ulos suustani. Kädenlämpöinen kristitty on 
kaikkein halveksituin ihminen maan päällä. Koska heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta 
he kieltävät sen voiman. He tunnustavat Jumalan suullaan, mutta heidän sydämensä on 
kaukana Hänestä. Heitä kutsutaan teeskentelijöiksi. 

He ovat soluttautujia ja pettureita. Kyllä, me tiedämme, miten heille käy. Katsokaa Lootin 
vaimoa. Hän kääntyi ympäri vaikka hänen olisi pitänyt paeta kaupungista. Koska hän halusi 
takaisin tuohon maahan. Hän himoitsi siellä olevia viihdykkeitä, tuossa kaupungissa, joka oli 
tuhoutuva ja josta hänen oli paettava. Mikä tahansa se olikin ja mikä tahansa yhteenliittymä 
kaupungilla oli häneen, hän kääntyi ympäri. Ja katsokaa, miten Lootin vaimon kävi. Hän 
muuttui suolapatsaaksi. Tänä päivänäkin hänen jäännöksensä löytyy sieltä läheltä Jordaniaa. 
Se on Sodoma ja Gomorra, tuhkaa, pölyä, rikkiä. 

Minä ja minun perheeni, me palvelemme Herraa. Eikä ole väliä, jos lapseni haluavat seurata 
Jumalaa tai eivät, me olemme juurruttaneet heille sen, mitä he tarvitsivat. Kun he kasvavat 
vanhemmiksi, me rukoilemme, etteivät he joudu eroon Hänestä. Mutta lopulta kyse on siitä, 
mitä he haluavat tehdä. Ja samoin on kaikkien muidenkin kohdalla perheessäni. Minun on 
työskenneltävä oman pelastukseni puolesta pelolla ja vavistuksella. En aio kirjoittaa 
kenenkään paidanhelmaan taivaaseen. Eikä kukaan voi kirjoittaa minun paidanhelmaani 
taivaaseen. Jokainen ihminen on oma itsensä Kristuksessa. Meidän on työskenneltävä oman 
pelastuksemme puolesta pelolla ja vavistuksella. Pitääkö meidän vahvistaa veljiämme? Kyllä.
Pitääkö meidän rukoilla veljiemme puolesta? Kyllä. 

Mutta me emme voi vapauttaa veljeä synnistä, koska sen on oltava henkilökohtaista halua 
olla voittaja. Jeesus sanoi, hän joka voittaa. Ja lopetetaan tähän. Sen jälkeen, kun hän oli 
nuhdellut Sardusta, heidän turmeltuneisuuden takia, hän sanoo jakeessa viisi. Hän joka 
voittaa, puetaan valkoiseen asuun, enkä minä raaputa pois hänen nimeään elämän kirjasta 
vaan tunnustan hänen nimensä Isäni edessä ja enkeleiden edessä. Ylistäkää Herraa. Sitä me 
haluamme. Me haluamme, että nimemme tunnustetaan Isän ja enkeleiden edessä. Mutta me 
emme halua, että Jeesus Kristus kieltää meidät Isänsä ja enkeleiden edessä. Me emme halua 
tulla hyljätyksi tuona suurena päivänä. Me emme halua kuulla lausetta: "Menkää pois luotani,
te, jotka teette vääryyttä." Ei, sellaista me emme halua kuulla.

Me haluamme kuulla: "Hyvin tehty, sinä, uskollinen ja hyvä palvelija. Tule sisälle Herran 
iloon." Joten, veljet, meidän on kiristettävä ruuveja ja meidän on oltava Isän asialla. Meidän 
on tehtävä työtä pelastuksemme puolesta pelolla ja vavistuksella. Meidän on vaellettava 
tarkkaavaisesti. Nämä ovat viimeisiä päiviä. Ja tilanne muuttuu pahemmaksi. Rukoilen, että 
saat tämän viestin Jeesuksen nimessä. Menkää rauhassa.
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