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Yliopiston kampus haltioituu julistuksen voimasta - Jumala takaa AVOIMEN oven!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Rh_iYAk365o
Sijainti: Santa Rosa College, California

Minä pidän tieteestä. Se täydentää luomiskertomusta. Biologia täydentää Jumalan luomakuntaa, 
koska voit katsoa solua mikroskoopilla ja ymmärrät, ettei siinä ole kyseessä sattumanvarainen 
tapahtuma tai vahinko. Se on Jumalan yksityiskohtien monimuotoisuutta. Joten, vaikka en ole 
biologi, minä kunnioitan sitä alaa. Mutta ne teistä, jotka olette opiskelleet biologiaa, voitte antaa 
minulle vielä enemmän kertomuksia Jumalan kirkkaudesta biologian alalla. Ja solujen tutkimisen 
kautta ja anatomian ja maailmankaikkeuden ja sen, kuinka asiat ovat toiminnassa ja kuinka asiat 
täydentävät toisiaan.

 Ja kuinka kehomme osat täydentävät toisiaan, kun se menee rikki, kun se sairastuu. Kuinka 
immuunijärjestelmämme toimii. Ja kuinka Jumala ei vain anna meidän mennä tuhoon ellet saa 
jonkinlaista kuolemaan johtavaa syöpää. Ja jopa silloinkin Jumala kykenee sinut parantamaan, jos 
tulet Hänen luokseen uskossa. Joten, ihmiset, ei tehdä tästä liian vaikeaa itsellemme. Ei käyttäydytä 
ikään kuin olisimme hämmentyneitä. Ei käyttäydytä ikään kuin emme tietäisi, mitä vanhempamme 
meille opettivat, kun olimme lapsia. 

Älkää olko niin sekulaaristi ajattelevia, että alatte mukautua tähän maailmaan. Koska, kun 
mukaudut tähän maailmaan, se on kuolema. Mutta, jos sinä muutut uudistamalla mielesi, se tuottaa 
ikuisen elämän. Minä uskon, että Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus." Minä uskon, että oli suuri tulva. 
Minä uskon, että oli Baabelin torni. Missä Nimrod yritti nousta taivaisiin ja syrjäyttää Jumalan. 
Mutta Jumala lähetti tänne alas enkelinsä sekoittamaan heidän kielensä. Ja siksi meillä on eri 
valtioita. Ja siksi me tulemme eri paikoista. Ja siksi me puhumme eri kielillä, koska Jumala sekoitti 
heidän kielensä Baabelin tornilla.

Koska he kaikki olivat yhtä mieltä ja sopusoinnussa. Minä uskon, että oli ihmisryhmä, jonka Jumala
aikoi leikata irti ja poistaa heidän olemassaolonsa maaplaneetalla. Mutta Nooa sai armon Jumalalta 
ja hän alkoi valmistella arkkia. Minä uskon, että eläimet menivät arkkiin pareittain ja minä uskon, 
että Jumala sulki arkin oven. Minä uskon, että Jumala avasi taivaankannen vesilähteet ja vesi tuli 
alas. Ja Jumala laittoi maankuoren suihkulähteet purkautumaan ja vesi suihkusi maassa. Ja minä 
uskon, että ne syntiset kuolivat suuressa tulvassa.

Minä uskon tuon tarinan. Minä uskon, että oli kaupunki, jonne Jumala lähetti kaksi enkeliään 
tarkistamaan oliko siellä yhtäkään vanhurskasta jäljellä. Ja he palasivat mukanaan uutiset, ettei 
löytynyt yhtäkään. Hän pelasti Lootin perheineen ja enkelit opastivat kädestä kiinni pitäen heidät 
ulos kaupungista. Ja minä uskon, että Jumala käski heidän olla katsomatta taakseen, etteivät he 
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muuttuisi suolapatsaiksi. Ja siellä hän [Lootin vaimo] on yhä tänä päivänä suolapatsaana lähellä 
Jordanin jokea. Ja minä uskon, että Jumala laittoi tulen ja tulikiven satamaan taivaasta. Se löytyy 
sieltä tänäkin päivänä - rikkipallot. Läheltä Jordanin jokea Kuolleella merellä. 

Minä uskon, että se on 90%:sti puhdasta rikkiä. Se on 95%:sti puhdasta rikkiä. Se on korkeampi 
rikkipitoisuus kuin missään vulkaanisessa rikkiesiintymässä maassa. Joten, Raamattu sanoo, Jumala
loi... [ohikulkija tervehtii saarnaajaa]. Jumala siunatkoon sinua mies. Jumala sallii meidän nähdä 
Sodoman ja Gomorran tänäkin päivänä esimerkkinä, kuinka hän tuhoaa syntiset tulella. Pornon 
katsojat, uhkapelaajat, miten olisi juoruajat. Kyllä, te pidätte juoruilusta. Raamattu sanoo, 
valehtelevat huulet ovat Jumalalle iljetys. Mutta, joka puhuu totta, Jumala rakastaa häntä. Joten, te 
ette voi juoruta. Minä tiedän, että se on synti monella naisella. Okei.

--Sinä vain vihaat... Odota, odota hetki. Anna minun tasapainottaa tuota äskeistä. Anna minun 
tasapainottaa asia. Anna minun tasapainottaa asia. Miehillä on tapana mennä pornosivuille ja ottaa 
esiin vaseliini. Okei. He menevät noille sivuille tekemään itsensä väärinkäyttöä. Okei. He ovat 
visuaalisia olentoja. Miehet ovat visuaalisia olentoja. Naiset pitävät juttelusta. Ja joskus he eivät 
juttele mukavia toisista naisista. Naiset pitävät siitä, että saavat lytätä toisia naisia. Varsinkin, jos he 
eivät ole kasvotusten. Sitä sanotaan juoruiluksi, panetteluksi. Raamattu sanoo, kuka pitää huulensa 
kiinni, saa pitää elämänsä. Mutta kuka avaa suunsa avoimeksi, saa itselleen tuhon. 

Raamattu sanoo, että kielellä on elämän ja kuoleman voima. Niitä, jotka pitävät huulensa kurissa, 
syövät kurinalaisuutensa hedelmiä. Meidän on tarkkailtava sanojamme. Meillä on sanat ja kyky 
puhua elämää ja kuolemaa sanojemme kautta ja kielemme kautta. Raamattu sanoo, miellyttävät 
sanat ovat kuin hunajakenno. Ja ne antavat sielulle terveyden. Ne antavat voiman luille. Mutta 
Raamattu puhuu myös henkilöstä, joka puhuu kuin viiltävä miekka. Juuri siksi sanat ovat niin 
vahingoittavia. Sanat voivat myös saada aikaan sairauden kehossasi. Sinun ajatuksesi. Raamattu 
sanoo, niin kuin ihminen ajattelee, sellainen hän on. Sinä ajattelet nuo ajatuksesi ja puhut sanasi sen
runsaudesta, mitä on sydämessäsi. Sydämen yltäkylläisyydestä suu puhuu. 

Ja kun puhut nämä sanasi olemassaoloon, puhut joko elämää tai kuolemaa. Ja minä olen täällä 
kertomassa teille, että me haluamme teidän puhuvan elämää kuoleman sijaan. Koska, kun 
muokkaamme sanamme Jumalan tapojen mukaisiksi, silloin me ymmärrämme, mitä elämä on. 
Tervehenkisiä sanoja, miellyttäviä sanoja, rauhallista elämää. Minä puhun kristitylle tässä. Täällä ei 
pitäisi olla kristittyä pessimistiä. Jokainen henkilö, jota Jeesus Kristus onnitteli Uudessa 
Testamentissa, kaikilla heillä oli ällistyttävä usko. Hän aina onnitteli ihmisiä heidän uskonsa takia. 
Hän onnitteli naista, jolla oli verenvuototauti. Sinun uskosi on tehnyt sinusta kokonaisen.

Kun Jeesus kysyi, kuka minuun koski. Tuo opetuslapsi sanoi, mistä sinä oikein puhut Herra. Sinun 
ympärilläsi on joukoittain ihmisiä ja monet heistä ovat kosketuksissa sinuun. Hän sanoi, ei, joku 
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koski minuun, koska tunsin voimaa lähtevän minusta. Ja siellä oli nainen, jolla oli ollut 12 vuotta 
verenvuototauti, joka sanoi, jos vain pääsen koskettamaan hänen vaatettaan, minä tiedän, että 
minusta tulee kokonainen. Ja nainen meni väkijoukon läpi ja otti kiinni vaatteesta ja välittömästi 
nainen parani. Hänen verenvuototautinsa katosi. Ja Jeesus onnitteli naista tämän uskon takia. 

Siinä on ajatus, joka johtaa sydämeen ja sitten tulee ulos suusta. Sydämen runsaudesta suu puhuu. 
Joten kristittynä, minä haluan puhua elämää. Minä haluan puhua terveyttä. Minä haluan puhua 
toipumista. Minä haluan puhua pelastusta. Haluan puhua Jumalan siunauksia. Halleluja. Minulla oli 
tapana olla syntinen ja silloin puhuin hyvin pessimistisiä asioita. Minä pelkäsin asioita elämässä. 
Minä uskoin monenlaisiin taikauskoihin. Mutta, kun meillä on Jeesus Kristus, me olemme 
voittaneet nuo asiat. Me olemme kuninkaita ja pappeja ja me olemme enemmän kuin Kristuksen 
valloittajia. Me olemme Jumalan poikia. Me olemme Jumalan lapsia. Meillä on voimaa voittaa 
henkiä, sielunvihollisia, pahoja henkiä, sairauksia ja tauteja. 

Jeesus sanoi, te asetatte kädet sairaiden päälle ja he toipuvat. Minä asetan käteni sairaiden päälle, 
jolloin he toipuvat. He asettavat kätensä minun päälleni ja minä paranen. Se on etu, joka todellisella
kristityllä on. Raamattu sanoo, Herran pelon avulla ihmiset pääsevät pahuutta karkuun. Joten, kun 
aloitat kunnioittamaan Jumalaa ja tiedostat silloinkin, kun kukaan muu ei ole talossa kanssasi 
näkemässä, mitä teet, Jumala näkee, mitä teet. Hän näkee, millä pornosivuilla käyt. Hän näkee, 
kuinka laskelmoit oikean ajan tehdäksesi tuon synnin. Joten, Hän on se, joka katsoo sinua taivaan 
joukoista. Hengen maailmassa on monia silmiä, jotka katsovat sinua. 

Joten, miksi haluaisit loukata Jumalaa? Tekemällä sellaisen likaisen teon. Miksi et mukaudu 
Jumalaan ja vanhurskauteen? Se antaa sinulle ikuisen elämän. Jumala sanoi, kuoleta tekosi. Se 
tarkoittaa, että kuoletat lihasi teot. Sinä pystyt siihen Kristuksen kautta. Ja se on niin yksinkertaista 
kuin tämä: et mene www-sivulle, poistat tietyt www-sivut ja olet vastuullinen itsesi kanssa. Ja miksi
et laittaisi itseäsi kokeeseen? Kun toiset poistuvat talosta, kun ystäväsi poistuvat tiloista, niin sinä et
osallistu siihen elämäntyyliin. Ja sinä osoitat Jumalalle, ettet sinä alistu sen kaltaiselle sielun 
häpäisylle. Tiesittekö, että veteraanit kutsuivat sitä itsesaastutukseksi. Koska se saastuttaa sielusi. 
Joten, sinä, nuori mies, voit voittaa masturbaation ja pornografian. Sinä, nuori nainen, voit voittaa 
valehtelevan kielen, juoruilun ja panettelun.

Se tapahtuu ihan vain olemalla kuuliainen Kristukselle. Se on ainoa vaatimus: tottelevaisuus. 
Raamattu sanoo Samuelissa, tottelevaisuus on parempaa kuin uhraaminen. Kyseessä ei ole 
taikapilleri, jonka otat vapautuaksesi synnistä. Kirjaimellisesti: kävelet pois synnistä. Sinä 
mukaudut vanhurskauteen [=otat sen tavoitteeksi]. Ja olet vastuullinen teoistasi Jumalan edessä. 
Kuten sanoinkin, kukaan ei näe, mitä teet suljettujen ovien takana, mutta Jumala tietää, mitä on 
tekeillä. Pyhä Henki tietää, mitä on tekeillä. Joten, meidän on oltava Jumalan ihmisiä. Kunniallisia 
ihmisiä. Silloinkin, kun kukaan muu ei ole näkemässä ja silloin, kun ihmiset ovat näkemässä. 
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Ja jos teet syntiä. Raamattu sanoo, jos teet virheen, Jumala on uskollinen ja oikeudenmukainen 
antamaan anteeksi syntisi, ja puhdistaa sinut kaikesta vääryydestä. Mutta älä käytä Hänen armoaan 
väärin. Koska Raamattu sanoo heprealaisille 10:ssä, jos teet syntiä tahallasi, ei ole enää olemassa 
uhria syntiesi sovitukseksi vaan pelokas tuomion odotus. Joten siellä on ero, kun teet virheen ja kun 
elät päättymättömässä tahallisessa synnillisessä tilassa. Kun minä olin syntinen, minä nautin 
synneistä tällä listalla. Minä suunnittelin tekeväni niitä ja osallistuvani näihin synteihin. Minä tein 
suunnitelmia ja minulla oli tapaamisia. Se on sitä, mistä tiedät eläväsi syntisen elämää. 

Mutta, kun sinusta tulee kristitty, ymmärrät, että nämä asiat listalla haluavat kaataa sinut. Ne 
haluavat viedä sinut aikaiseen hautaan. Ne haluavat antaa sinulle sukupuolitaudin. Ne haluavat 
huumata sinut. Ja ne haluavat harhauttaa sinut pois Jumalasta ja lopulta lähettää sinut helvettiin. 
Joten, tämä on tapa, jolla katson tämän listan syntejä nyt. En näe niissä mitään nautinnollista tai 
hauskaa. Minä näen niissä paheita, jotka haluavat kahlita minut ja lähettää minut helvettiin. Sitä 
suuremmalla syyllä minun on vaellettava tarkkaavaisesti. Miksi? Miksi houkan on oltava tarkkana 
ajassa? Koska elämme pahoja aikoja. Me haluamme kertoa teille yhden asian. Että, Jeesus Kristus, 
hän oli se, joka tuli tänne 2000 vuotta sitten. Ja hän oli se, joka eli kuin sinä ja minä. Mutta hänessä 
ei ollut syntiä. 

Hän ei juopotellut. Hän ei käynyt baareissa. Hän ei käynyt Hootersissa. Hän ei polttanut kannabista.
Jeesus Kristus, 33 vuoden ajan, eli täydellisen elämän. Ja Jumalan piti maksaa lunnaat 
synneistämme täydellisen Lampaan avulla. Eikä kukaan toinen mies voinut sitä suorittaa kuin 
Hänen Poikansa Jeesus Kristus, joka oli täydellinen Lammas. Joten Lammas teurastettiin ristillä. Ja 
Jumala on antanut meille mahdollisuuden tulla ulos synneistämme Hänen oman verensä avulla. 
Joten, sinä voit pirskottaa Jeesuksen Kristuksen veren elämääsi, jos sinulla on uskoa Häneen ja 
hänen vanhurskauteensa. Koska Vanhassa Testamentissa heillä oli tapana pirskottaa lampaiden verta
ihmisten päälle, jotta heidän syntinsä tulivat puhdistetuiksi. Mutta me emme elä enää leeviläisen 
lain alaisuudessa. 

Yksi on jo teurastettu, Jeesus Kristus, meidän puolestamme. Joten, me voimme soveltaa Hänen 
vertaan uskossa Häneen. Me voimme soveltaa tuota verta, jos meillä on uskoa Poikaan. Minulla on 
usko Poikaan. Ja uskon mukana tulee tottelevaisuus. Kun Jeesus sanoi, hän joka uskoo ja kastetaan, 
pelastuu. Se on tosiasia. Pietari sanoi, tehkää parannus ja ottakaa kaste jokainen teistä Jeesuksen 
Kristuksen nimeen syntienne sovittamiseksi ja te saatte Pyhän Hengen. Kun olet uskonut 
evankeliumin, sinä teet parannuksen ja pyydät Jumalalta anteeksi ja otat vesikasteen. Ja sitten siellä 
on Jumalan mies, joka kastaa sinut kokonaan Jeesuksen Kristuksen nimeen veden alla. Siinä vanha 
ihminen haudataan. Hän nostaa sinut ylös vedestä. Nouset uuteen elämään Kristuksessa. Jeesuksen 
nimessä. Sitten Jumala täyttää sinut Hengellään. Sinä alat puhumaan kielillä ja kiität Jumalaa. Se on
pelastuksen suunnitelma. Se on niin yksikertaista. Ja minulla on se. Se on todistukseni. 
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Pidä kylttiä. Minä käärin banderollin. --Missä kirkossa te käytte? Me käymme kirkossa Central 
Valleyssa. Se on kristitty kirkko. Te ette ole poikkeus. Myös te tarvitsette evankeliumin. Jumala ei 
sanonut, että tämä koulu on kielletty alue. Joten, siksi meidän täytyy tehdä tätä. Jeesus sanoi, 
julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. 

***Opiskelijat mielellään tekevät kysymyksiä jälkeenpäin.

Oli mukava nähdä koulun henkilökunnan kuuntelevan julistusta. Se oli ikään kuin kirkon 
kokoontuminen ulkona. 

He eivät ehkä koskaan ole kuulleet julistusta tässä mittakaavassa omassa elämässään. Jumala antoi 
meille avoimen oven tuona päivänä. Meidän Jumalamme on arvollinen. Antakoon hän heille 
mahdollisuuden parannuksen tekemiseen. 

Tukekaa kenttätyötämme, loppu on lähellä. Lahjoituslinkki kuvausalueella.***
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