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Video: https://www.youtube.com/watch?v=-CDRwor2p0k

Yliopisto-opiskelijat HYÖKKÄÄVÄT kristittyyn kampusjulistajaan

Koska vain sydämessään puhtaat tulevat näkemään Jumalan. Minä olin tällä listalla, mutta tein 
parannuksen synneistäni. Niin, madam? -Minulla on kysymyksiä. Okei. Kunhan ne eivät ole ala-
arvoisia, minä olen täällä vastaamassa kysymyksiin. -Ei, ne eivät ole. -Minä olen kristitty. (Mitä 
apostoli Paavali sanoi sopivasta käyttytymisestä 1. Timoteukselle 2:9:ssä? Kristittyjen tulisi olla 
esimerkkejä maailmassa ja heidän tulisi pitää kiinni korkeammista standardeista kuin maailma.) 
Niin. -En usko, että tulemalla kampukselle ja tuomalla esiin vihaa toisia kohtaan. -En usko, että se 
saa ihmiset halukkaaksi tulemaan Herran luokse. No, okei. -Meidän Jeesuksemme on rakastava. -Ja,
meidän Jeesuksemme ei ole tuomitseva. Okei, mikä antaa sinulle oikeuden sanella sen, miten minä 
julistan? -No, minä vain en ymmärrä, miten voit saada ihmiset muuttumaan. Okei. Minä en yritä 
saada ihmisiä pelastumaan tänään. Minä olen vain istuttamassa siemeniä.

-Mutta kuinka sinä voit istuttaa siemeniä, jos ne ovat vihamielisiä siemeniä? Okei, koska Raamattu 
sanoo 1. korinttilaisille 6:9, Uudessa Testamentissa: "Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä 
Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei
hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat 
saa periä Jumalan valtakuntaa." Joten, tässä ei ole kysymys vihasta vaan siitä, että luetaan 
Raamattua sanasta sanaan. Joten, kun syytät minua vihasta, sinä syytät Jeesusta vihasta. Koska minä
luen Raamattua sanasta sanaan. Koska tämä ei ole sitä, mitä sinä ajattelet asiasta ja sinä kutsut 
itseäsi kristityksi. 

Minä ymmärrän. Jos olet kristitty, sinun pitää rakastaa sitä, mitä Jumala rakastaa ja vihata sitä, mitä 
Jumala vihaa. Okei. -Mehän voimme vihata syntiä. Okei, mutta kuka tekee synnin? -Laittamalla 
tuon kylttisi näkyville, sinä saat nuo ihmiset tuntemaan itsensä vihatuiksi. Okei, odota hetkinen. -
Sinun on vihattava syntiä eikä syntistä. Älä ole niin tunteellinen. Miksi sinä itket? -En minä itke. 
No, sinulla on tippa linssissä. -Ei minulla ole. -Minä vain ajattelen, että se on surullista. Kuka tekee 
synnin? -Ajattelen vain, että se on surullista. Kuka tekee synnin? -Nuo ihmiset, mutta heidän 
syntinsä ei ole heidän omansa. 

Minä tein syntiä aikaisemmin. Minulla oli tapana olla syntinen. -Sinä olet yhä syntinen. Mutta, minä
tein parannuksen, madam. Minä käänsin selän synneilleni. -Sinä teet yhä syntiä joka ikinen päivä. 
Mutta, sinä olet kristitty ja sinä hyväksyt nämä synnit. -En minä hyväksy noita syntejä. Siinä on 
ristiriita, madam. -Minä kutsun sinua pois sieltä. Sinä kutsut minua pois? Minä julistan Raamattua 
sanasta sanaan. -Sinä olet unohtanut laittaa muslimit tuonne listaasi. -Minusta tuntuu, että minun 
pitää haastaa sinut tässä asiassa. -No, minä olen tuossa listassa: äänekkäät naiset. No, minä olin 
ennen tällä listalla, madam. 
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Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja hän on tulossa takaisin jälleen. Hän tulee heidän luokseen, jotka 
ovat todellisia uudestisyntyneitä kristittyjä eikä niiden luokse, jotka hyväksyvät synnin, madam. 
Joten, sinä sanot tämän olevan vihaa. Kun minä vaan kerron teille hyvät uutiset. Se on: Jeesus 
Kristus voi pelastaa sinut synneiltäsi. -Tuli ja tulikivi eivät ole hyvät uutiset. Tuli ja tulikivi eivät ole
hyvät uutiset? Miksi ajattelet, että Jeesus tuli tänne? Hän tuli pelastamaan meidät tulelta ja 
tulikiveltä. -Jeesus söi syntisten kanssa. -Jeesus rakasti syntistä. Jeesus söi prostituoitujen kanssa. 
Hän rakasti syntisiä, okei. -Jos Jeesus olisi täällä, hän olisi häpeissään sinusta. Oletko lukenut, mitä 
päivällispöydässä tapahtui, kun hän istui siellä syntisten kanssa? Hän julisti katumusta/parannuksen 
tekemistä, mistä oli seurauksena voimakasta väittelyä. Okei. Ja Maria Magdaleena, hän teki 
parannuksen synneistään ja hän ei enää ollut prostituoitu. Se on juuri sitä, mitä tapahtuu, kun sinulla
on kohtaaminen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Sinä muutat elämäntapasi. 

Minä olin tällä listalla aikaisemmin. Menneessä aikamuodossa. -Onko sinulla tarroja? Minulla oli 
tapana olla tällä listalla, menneessä aikamuodossa, mutta minä tein parannuksen. Minä tein noin 
80% näistä synneistä. (Mielenkiintoisesti minulla oli pari evankeliumista kertovaa tarraa tänään ja 
annoin hänelle kaksi!) En ollut koskaan homoseksuaali. Minä harrastin ystäviä eduilla. Ennen kuin 
menin naimisiin. Okei. Ja sinne jäivät syntini. Minä pyysin Jumalalta anteeksi syntejäni. Niin, 
madam. 

-Miksi pedofiili ja maailmallisesti ajatteleva ihminen ovat tuossa samalla tasolla? Maailmallisesti 
ajatteleva henkilö on. Se on vain perusmieliala. Hän ajattelee vain tämän maailman asioita. Hän ei 
usko hengelliseen. Hän uskoo vain konkreettisiin asioihin. Hänen on ensin nähtävä asia, ennen kuin 
hän voi uskoa siihen. Hän on kiinnostunut tieteestä. Tieteessä ei ole mitään vikaa, mutta hän 
hyväksyy vain kokeelliset todisteet. Kun sen sijaan uskon ihminen ajattelee, että usko on asia, jota 
toivotaan ennen kuin sitä on edes nähty. Uskon ihmisen ei tarvitse nähdä asiaa ennen kuin hän voi 
siihen uskoa. Me uskomme siihen. Se on uskoa. Joten, maailmallisesti ajatteleva - hänellä on vain 
perusmielenlaatu. Sellaisen ihmisen täytyy nähdä asia ennen kuin hän voi siihen uskoa. Uskoakseen
asiaan, hänen täytyy ensin pystyä ottamaan se käsiinsä. 

Mutta hengellisesti ajattelevan yksilön ei tarvitse ensin ottaa sitä käsiinsä, jotta voi siihen uskoa. Me
tiedämme asian olevan totta uskon avulla. Okei. -Minulla on kysymys. Se on hienoa, minä pidän 
tieteestä. Tiede täydentää luomiskertomusta. Okei. Koska tiede on löytänyt kalojen fossiileja 
korkeimpien vuorten rinteiltä - tällä pallollamme. Okei. Ne kertovat, että oli suuri tulva. Me emme 
koskaan tule löytämään puuta, jossa on 10 miljoonaa vuosirengasta, madam. Me emme koskaan 
löydä miljardia vuosirengasta. On löydetty noin 5000-10000 vuosirengasta. 

-Minulla on kysymys. -Jos meidän on oltava hyviä kristittyjä, miksi meidän on tuomittava toisia 
ihmisiä? Jos olemme hyviä kristittyjä, miksi meidän on tuomittava toisia ihmisiä. Koska, Jeesus 
sanoi, jos tuomitsette, tuomitkaa oikein (make righteous judgement). Ei siis tekopyhästi. Okei. 
Minun on tehtävä itse niin kuin julistan. Okei, me emme voi vain sanoa olevamme kristittyjä ja 
sitten elämme tekopyhää elämää. Joten, jos olen tällä listalla, minun ei pitäisi olla täällä 
julistamassa teille! 
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-Mitä vikaa on äänekkäissä naisissa? Anna kun luen sen sinulle. Kysymys kuuluu: "Mitä vikaa on 
äänekkäissä naisissa?" Se on hyvä kysymys. Jos luemme 1. Pietarin kirje 3: 4: "vaan se olkoon 
salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on 
Jumalan silmissä kallis." Joten, jos vastustat tuota periaatetta ja olet äänekäs ja kapinallinen ja 
riidanhaluinen nainen, mikä ei ole Jumalan mieleen vaan se on epämiellyttävää. Ja hän ei pidä 
sellaisista naisista. Heidän täytyy mukautua luonteensa kaltaiseksi: alistuvaiseksi, kunnioittavaksi ja
kuuliaiseksi miehelleen. Kuuliaisiksi valta-asemassa oleville. -Missä vaimosi on? Vaimoni on 
tuossa, hän on takanani. Hän on siunattu. Okei. Raamattu sanoo, kapinallisuus on kuin noituuden 
syntiä. Anna hieman tilaa. -Minä annan sinulle paljon tilaa. Okei. Onko sinulla kysymys? -Sinä olet 
täysi per**r***ä. (Sanallista hyökkäystä.) Miksi sinä kiroilet minulle? Kun minä kerron sinulle 
Jeesuksesta Kristuksesta. -Sinä vihaat meitä. En minä vihaa teitä vaan yritän pelastaa teidät tuholta, 
koska te rakastatte syntejänne. -Minulla on kysymys. -Sinun pitäisi rakastaa naapuriasi eikä lainata 
Raamatun jakeita, joista itse pidät, rakasta naapuriasi. Minä rakastan naapuriani. Siksi olen täällä 
tänään. Okei. 

Mutta minä olen ottanut ison roskan omasta silmästäni, joten voin ottaa pienen roskan teidän 
silmistänne. Jos teillä on pieniä syntejä. Okei. -Rakasta naapuriasi! Naapurinsa rakastaminen on 
sitä, että varoittaa naapuriaan. Naapurinsa rakastaminen on sitä, että kertoo totuuden hänelle. Jos 
näet hieman savua olevan tulossa naapurisi etuovesta, te ette ala vain syömään pop cornia ja sano: 
"Katsotaan, mitä tunnin parin sisällä tapahtuu." Te potkaisette oven auki tai koputatte oveen tai 
soitatte hänelle. Te varmistatte, että naapurinne on ok! Aivan sama on tilanne julistajan kanssa, joka 
tulee tänne ulos, koska hän rakastaa naapuriaan ja hän ei halua, teidän, ihmisten, kärsivän ikuisessa 
kadotuksessa. 

Joten, jos olet listalla, jos olet listalla. En sano, että olette listalla. Mutta, jos olet listalla, sinä voit 
saada anteeksi. Jos käännät selkäsi synneillesi ja teet parannuksen. Pyydät Jumalalta anteeksi 
syntejäsi. Ja pyydät, että hän puhdistaa sinut. Ja hän tekee saman asian, minkä teki minulle. Hän 
pesee sinut puhtaaksi synneistäsi, Poikansa, Jeesuksen Kristuksen kautta.

***  Todellinen kristitty kokee halveksuntaa kädenlämpöiseltä kristityltä ja syntiseltä. Hän 
ymmärtää asian niin, ettei ole täällä, tällä planeetalla, miellyttämässä ihmisiä vaan 
kunnioittamassa Jumalaa. 

On surullista nähdä niin monen ihmisen, jotka ajattelevat olevansa kristittyjä, elävän sellaisessa 
välinpitämättömyydessä Raamatun totuuksille. 

Jumala tulee kirkastetuksi, kun hänen palvelijansa puhuvat totuuden rakkaudessa ja kärsivät sen 
vuoksi, sanoi Jeesus.

"Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä." (Johannes 
15:18)

Pitäkää meidät rukouksissanne ja tukekaa toimintaamme

Lahjoituslinkki kuvausalueella.  ***
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