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"Tämä on rap-konsertti, miksi olette täällä?"

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7BJJ1JaNzqo

"For the time is come that judgment must begin at the house of God: and if it first begin at us, what 
shall the end be of them that obey not the gospel of God?" - 1 Peter 4:17

"Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on 
niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?" (1.Piet. 4:17)

Andy Mineo konsertti, Bakersfield CA

Toivon, että jokainen teistä on raitis. Minä haistan kannabiksen täällä, kun parkkeerasin autoni. 
Raamattu sanoo, älkää juopuko. Ensimmäinen korinttilaisille kappale kuusi. Kannabiksen 
polttaminen on välitön huumaustila. En usko, että Andy Mineo kertoo teille tuollaista. Kaveri 
näyttää siltä, että hän on hieman kädenlämpöinen. Hän pukeutuu kuin maailma. Hän puhuu kuin 
maailma. Hän näyttää kuin maailma. Raamattu sanoo, tunnette heidät hedelmistään. Sinun on 
lopetettava pelaamasta pelejä, jos olet kristitty. Sinä muutut ensiksi sisältäsi, sitten muuttuu 
ulkopuolesi.

Minulla oli tapana olla juuri samanlainen kuin te. Sanoin: "Minä rakastan Jeesusta Kristusta." Se on 
Johanneksen 3:16, mutta samaan aikaan minä yhä poltin ja join. Minä kävin kirkossa sunnuntaisin. 
Raamattu sanoo Johanneksen ilmestyksessä 3:16, toivoisin teidän olevan joko kuumia tai kylmiä, 
mutta koska te olette kädenlämpöisiä. Jeesus sanoi, minä sylkäisen teidät suustani. Selvästikin, 
monet teistä eivät lue Raamattuaan. --Me olemme kristityssä konsertissa, sir, tämä on kristitty 
konsertti. Jokainen täällä ei ole kristitty. Raamattu sanoo, oikeamielinen ihminen tuomitsee kaikki 
asiat. Kuitenkaan häntä itseään ei yksikään ihminen voi tuomita. 

En tunne yhtäkään ihmistä täällä, mutta sanon vain, että haistan paljon kannabista täällä. Minä 
aistin... Minä aistin maailmallisuutta. Minä aistin tekopyhyyttä. Minä aistin kädenlämpöisyyttä. 
Minä en ehkä saarnaa kenellekään. Minä en ehkä saarnaa kenellekään täällä olevalle. Mutta minä 
vain kerron teille, että minulla oli tapana olla juuri samanlainen kuin te olette. Sanoin: "Olen 
kristitty." Mutta en minä elänyt niin kuin kristitty. Kävin konserteissa. Kristityissä konserteissa. 
Polttelin kannabista. Poltin tupakkaa. Katsoin pornoa. Raamattu sanoo, jos mies katsoo naista 
himoiten sydämessään, hän tekee aviorikoksen. 

Ihmiset, tämä ei ole jonkinlainen näytelmä. Tämä on vakava asia. Kutsukaa Andy Mineo tänne! 
Andy Mineo, tule tänne ulos. Meidän täytyy puhua sinulle. Meidän täytyy puhua sinulle täällä. 
Miksi te ette kerro näille ihmisille totuutta? Että kannabiksen polttaminen vie heidät helvettiin. Että 
pukeutumalla siveettömästi naisena, vie hänet helvettiin. Se on Iisebelin henki. Te ette käytä 
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joogahousuja kristittyinä. Kristityt eivät käytä joogahousuja. Raamattu sanoo... Raamattu sanoo, että
naisella on päällään porton vaatteet. Te ette lue Raamattua. Siksi te nauratte.

Tämä on teille vain yksi iso vitsi, mutta se löytyy Sananlaskuista. Raamattu sanoo, että naisella pitää
olla nöyrä henki ja olla rauhallinen. Raamattu sanoo, että hän on heikompi astia. Aatamia ei petetty 
vaan nainen petettiin ensiksi ja nainen otti hedelmän ja antoi miehelleen. Jos olet mies, sinun on 
johdettava vaimoasi oikealle tielle ja sinun on oltava pastori ja paimen vaimollesi ja et voi vain 
heidän antaa vaeltaa elämässään. Sinä pelaat roolipeliä kristittynä: toinen jalkasi on kirkossa ja 
toinen jalkasi kirkon ulkopuolella. Sinä yhä juhlit paholaisen kanssa. 

Kun sinusta tulee kristitty nainen, sinä et tarvitse meikkiäsi, sinä et tarvitse huulipunaasi, sinä et 
tarvitse korvakoruja. Sinä olet vaatimaton ulkoiselta olemukseltasi. Se löytyy Pietarin kirjeestä. 
Katsotaanpa Jumalan sanaa. Tämä näyttää erittäin vieraalta monelle teistä, koska te ette lue 
Raamattua. Ja se on surullista. Raamattu sanoo, 1. Pietarin kirje kappale 3, jae 3-4: "Älköön 
teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne 
ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, 
hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis." 

Se on hiljainen ja rauhallinen henki naisella. Eikä siis niin kuin tämä raivoava nainen, joka tuli tänne
ja yritti hyökätä. Sellainen on uppiniskaisuutta. Raamattu sanoo, kapinallisuus on kuin noituuden 
syntiä. Uppiniskaisuus on kuin kotijumalan palvelusta. Se on Iisebelin henki, joka ei halua mukautua
Kristuksen kasvojen edessä. Andy Mineo ei kerro sinulle tällaista. Hän vain laulaa muutaman rap-
laulun ja saa teidät tuntemaan olonne mukavaksi. Osa teistä on humalassa ja saatte ilonne täältä. 
Sitten te menette kotiinne ja katsotte pornoa ja sitten te juotte, poltatte kannabista ja menette ulos 
tuon tytön luokse ja teette haureutta. Minä tiedän, millaista se on. Kun ihminen on kädenlämpöinen 
kristitty.

Tässä listalla. Ihmiset, minä olin tällä listalla. Jos olet tällä listalla, et pääse Jumalan 
kuningaskuntaan. Minä tein noin 85% näistä synneistä. En ollut koskaan homoseksuaali vaan olin 
haureuden harjoittaja. Pidin naisista liian paljon. Minä makasin naisten kanssa ennen avioliittoa. 
Raamattu sanoo, miehen ei pidä maata miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, koska 
sellainen on iljetys Jumalalle. Kertooko Andy Mineo teille tällaista? 

Ihmiset, teidän on tehtävä sovinto Jumalan kanssa. Se voi olla liian myöhäistä sinulle. Joku teistä 
seisoo aivan jyrkänteen reunalla. Te olette menettämässä uskonne. Nämä konsertit eivät saa teitä 
takaisin oikealle polulle. Mitä teille tapahtuu, kun kadutte Jumalan edessä? Raamattu sanoo, olkaa 
intohimoisia ja katukaa. Raamattu sanoo, kun kadut, sinä puhdistut Jumalan silmissä ja hän 
puhdistaa sinut synneistäsi. Raamattu sanoo, katumus tuo mukanaan virkistyksen. Silloin sinä 
virkistyt hengessäsi ja ymmärrät, mikä on oikein ja mikä väärin. Omat aistisi sanovat sinulle, mikä 
on hyvää ja mikä pahaa. 
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Silloin sinä et mene paholaisen hienovaraiseen petokseen, minkä kautta hän on saanut monet ihmiset
ansaan näinä viimeisinä aikoina. Ne ovat lihan huonoja tapoja. Se, mikä saa sinusta otteen. Se, mikä 
vetää sinua puoleensa. Se, mikä haluaa vetää sinut kadotukseen. Siellä on paljon lääkkeiksi 
tarkoitettuja (tai muuten vain laillisiksi määriteltyjä huumausaineita) aineita ja alkoholi ja kannabis. 
Siksi minä saarnaan vahvasti sellaista vastaan, koska minä tiedän, että te kädenlämpöisinä 
kristittyinä harrastelette sellaisilla asioilla. Ja te ette tule olemaan valmiita, kun Jeesus Kristus tulee 
takaisin.

Hän ei tule hyväksymään sinua. Raamattu sanoo, Jeesus sanoi, Johanneksen ilmestyksessä 3:16. 
Toivoisin teidän olevan joko kuumia tai kylmiä, mutta koska olette kädenlämpöisiä, minä syljen 
teidät suustani. Se tarkoittaa, että hän sylkäisee teidät suustaan. Se on yksi asia, mitä Jumala vihaa: 
tekopyhä. Hän sanoo olevansa kristitty, mutta ei elä kuten kristitty. --Miksi olet täällä? Olen täällä 
teitä varten. Kerron teille sitä, mitä Jumala haluaa minun teille kertovan. On aika herätä ja lopettaa 
pelaamasta pelejä Jumalan kanssa. Ennen kuin sinut hylätään.

Paavali sanoi, voi minua, jos en saarnaa evankeliumia. Ettei minusta tule hylkiö, ellei hän harjoita 
sitä, mitä saarnaa. Hylkiö tarkoittaa, irroitettu, kreikan kielinen teksti kertoo, että se tarkoittaa 
arvotonta hopeaa. Aivan kuten Jeremiassa, Raamattu sanoo, Jumala sanoi, älä rukoile näiden 
ihmisten puolesta. Sinä tulet silloin pisteeseen, jossa Jumala asettaa sinut hylkyhopean joukkoon. 
Hän kääntää kasvonsa pois sinusta. Rukouksiisi ei tule enää vastauksia ja armon ovet alkavat 
menemään kiinni elämässäsi. Koska sinulle on annettu tämä varoitus yhä uudelleen ja uudelleen 
Pyhän Hengen vakaumuksessa. Mutta sinä olet kieltänyt vakaumuksen ja hienovaraiset ja taitavat 
Jumalan tavat oikaista sinua ja ojentaa sinua ja korjata sinua ja tuoda sinut takaisin lammastarhaan. 

Joten, nyt se on alkamassa. Hän aikoo sallia sinun haaskaavan synneissäsi. Voi, se tulee olemaan 
hyvin vaikeaa joillekin teistä. Minä kerron tämän teille. Monta kertaa, kun olemme saarnaamassa, 
kuulemme taustalla sireenin äänen. Ja se on henki, joka kertoo teille: tämä on hälytys teidän 
sielujenne puolesta. Nyt on hätätilanne. Jotkut teistä täytyy vetää pois liekkien keskeltä. Raamattu 
sanoo Juudaksen kirjeessä, eräillä on myötätuntoa saadakseen aikaan muutoksen, toiset puhuvat 
pelosta ja vetävät ihmiset pois liekkien keskeltä. Myötätunnon aika? Sellainen on joskus toiste. Juuri
nyt me saarnaamme kovaa, koska osa teistä on kovia syntisiä. Ja minä tulen tänne, missä te elätte.

Jos todella haluat olla kristitty, sinun täytyy ryhdistäytyä. Ennen kuin Jumala lähettää sinut pois. Me 
elämme viimeisiä aikoja ja jotkut teistä eivät vaella kutsumuksessa, jonka Jumala on teille antanut. 
Katsokaa vaikka tätä mainosta. Tämän näytöksen mainosta. Siinä on tyyppi, jolla on sarvet. Tuossa 
mainoksessa on tyyppi, jolla nousee kaksi sarvea päästä ja näyttää kuin paholaisen sarvet. En tiedä, 
ehkä tuo on vain sattumaa. Eikö niin? Miksi ette katso tuota mainosta itse? Te ette havaitse noita 
asioita. (videossa 00:08:57) Jos olet valokuvaaja, sanot, miksi et kampaa tukkaasi, koska sinulla 
nousee kaksi uloketta sieltä aivan kuin paholaisen sarvet. Ei vaan ei. Se on saattanut olla 
tarkoituksellista. 
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Raamattu sanoo, tunnustakaa virheenne toisillenne ja rukoilkaa toisten puolesta, jotta parantuisitte. 
Varmistukaa siitä ihmiset, ettette ole tällä listalla. Varmistukaa, että ette ole tällä listalla. Minulla oli 
tapana olla tällä listalla. En ole enää listalla. Kun minua houkutellaan tekemään näitä syntejä, minä 
menen nopeasti Jumalan luokse ja kadun. Jos teen virheen, minä kadun nopeasti. Kun aikaisemmin 
minä vain lakaisin asian maton alle. 

Minä haluan olla tulessa Jeesukselle Kristukselle. Minä haluan olla valmis, kun hän tulee takaisin. 
Minä haluan olla valmistautunut Herralleni ja Pelastajalleni, kun hän tulee takaisin. Minä haluan olla
ilman tahraa, ryppyä tai virhettä. En halua elämääni mitään salaista syntiä. En halua pelata pelejä 
Jumalan kanssa. Minä en halua elää puolella sydämellä Jumalalle ja istua hajareisin aidalla. 
Sellainen on Jumalan mielestä vastenmielistä. 

Minä ajattelen joskus, millaista elämää minulla oli tapana elää. Ja minulla oli jopa tapana kutsua 
itseäni kristityksi. Sen ajatteleminen saa minut melkein oksentamaan. Sen ajatteleminen saa minut 
lähes oksentamaan. Mutta minä kiitän Jumalaa, että hän on elvyttänyt minut. Hän on sallinut Pyhän 
Hengen muokata minut Jeesuksen Kristuksen tavoille. Raamattu sanoo, tee työtä oman pelastuksesi 
puolesta pelolla ja vavistuksella. Raamattu sanoo, kuoleta lihasi teot. Jos me vaellamme hengessä, 
me emme täytä lihan himoja. Raamattu sanoo, on olemassa synti, joka johtaa kuolemaan. Raamattu 
sanoo, jos taivumme hengen johdatukseen, me harjoitamme oikeudenmukaisuutta. Mutta jos 
taivumme synnin johdatukseen, se johtaa kuolemaan - ikuiseen kuolemaan. Ikuiseen kiroukseen.

Raamattu sanoo, ja tuollaisia olitte te, jotkut teistä, menneessä aikamuodossa. Mutta nyt teidät on 
pesty - teidät on pyhitetty. Henki on sen teille tehnyt. Meidän Jumalamme henki. Sitä tarkoittaa olla 
pyhitetty. Se tarkoittaa: laittaa erilleen. Silloin sinä et vaella maailman mukaan. Sinut on otettu 
erilleen maailmasta. Olet erityinen henkilö Jeesuksessa Kristuksessa. Sinulla on uusi nimi. Meidän 
nimemme on kirjoitettu Taivaassa. Me istumme taivaallisissa paikoissa Jeesuksen Kristuksen 
kanssa. 

Sitä tarkoittaa olla kristitty. Andy Mineo ei kerro teille tällaista. Hän ei kerro teille: heittäkää 
syntinne menemään. Ja opetelkaa pois pahoista tavoistanne. Hän ei aio kertoa teille: muuttakaa 
elämäntyylinne. Se alkaa sisäpuoleltanne ja etenee ulkoiseen olemukseenne. Te ette pukeudu 
maailman mukaan. Te ette puhu maailman mukaan. Te ette näytä maailman mukaiselta. Jos olet 
nainen, sinä muutat tapojasi. Sinä et ota tatuointeja. Sinä et ota lisää tatuointeja. Ja korvalävistyksiä. 
Kristittynä. Sinä peität nuo tatuointisi tai käytät niitä todistuksena Kristuksen voimasta uudistaa 
ihminen. Ja sanot: "Minä tein virheen silloin, kun vielä olin syntinen."

En ole ylpeä näistä tatuoinneistani. En ole ylpeä näistä merkinnöistä kehossani. Tein virheen. Haluan
olla Jumalan mielen mukainen. En halua mennä rap-konserttiin. Haluan puhdistaa elämäni ja 
lopettaa pornografian katsomisen. Sir, lopeta juopottelu ja kannabiksen polttaminen, sir. Ja sinä 
mies, lopeta haureuden harjoittaminen. Lopeta tunteellisten suhteiden harjoittaminen. Lopeta 
katsomasta A-rated elokuvia ja X-rated televisio-ohjelmia. Ja lopeta käymästä www-sivuilla, jotka 
eivät ole laillisia sinulle enää. Joista sinä ajattelet, ettei kukaan tiedä, mitä sinä teet - mutta Jumala 
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tietää kaiken, mitä sinä teet. Heti kun he lähtevät talosta, sinä otat esille nuo asiat tietokoneessasi - 
Jumala tietää. Heti kun he lähtevät talosta, sinä vedät sälekaihtimet ikkunan eteen. Jumala tietää. 

Minä rohkaisen sinua tänään tekemään täyskäännöksen. Ja heitä ne jutut tietokoneellasi menemään. 
Ja kännykästäsi. Heitä tavarat pois. Nyt kun saarnaaja on tullut julistamaan, sinun on parasta tehdä 
niin tai minä nuhtelen sinua asiasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuinka sinä ilkeät mennä 
Sodoman ja Gomorran mukana. Nyt kun tiedät, Jumalan tuomitsevan sellaisen. Se laitettiin kaikille 
esimerkiksi ikuisesta tulesta. Se on kärsimystä ikuisen tulen kostossa. 

Kyllä vain, paholainen on ärsyyntynyt. Paholainen ei halua sinun kuulevan tätä totuutta. Sinun on 
puolustettava sitä, mikä on totta. Sinulla on oltava sisukkuutta sisälläsi. Sinulla on oltava se Pyhän 
Hengen voima. Eivät he välitä sielustasi. Raamattu sanoo, oikeamielinen elää uskosta. Halleluja. 
Kiitos Jeesukselle. Minä näen, mitä on tulossa eteemme. Me emme elä niin kuin elettiin 10-20 
vuotta sitten. Ja kaikki oli hyvin ja erinomaisesti. Me elämme lopunaikoja ja Jeesus Kristus on 
tulossa takaisin. 

Siksi me näemme aikojen merkkejä hallituksissamme. Ja sortoa kaikkialla maapallolla. Ja me 
näemme kuinka punaista mattoa asetellaan paikoilleen, jotta synnin ihminen pääsee kävelemään sen 
päällä. Se on kadotuksen ihminen ja pedon merkki - antikristus. Hän vastustaa kaikkea sitä, mikä on 
Jumalasta. Ja pilkkaa Jumalaa. Ja niitä, jotka ovat Taivaassa ja Taivaan joukkoja. Hän kiroaa heitä. 
Ja se on juuri sitä, mitä meillä on edessämme tänä päivänä. Kun he ylistävät tiedettä enemmän kuin 
Jumalaa. He ylistävät tiedettä enemmän kuin uskoa. Ja tämä on kohta, jossa näemme varjon siitä, 
mikä on tulossa - antikristus. 

Sinä et pääse tuohon paikkaan. Sinä et pääse toiseen paikkaan, jos sinulla ei ole maskia. Jos sinulla 
ei ole tätä korttia. Ennemmin tai myöhemmin he sanovat. Ennemmin tai myöhemmin he sanovat. 
Ennemmin tai myöhemmin he sanovat: sinä et pääse sisälle, ellet näytä minulle merkkiäsi. Sen pitää 
olla joko oikeassa kädessäsi tai otsassasi. En tiedä, mikä se tulee olemaan: digitaalinen tatuointi? 
Jonkinlaista teknologiaa piilossa ihosi alla. Mutta se on tulossa. Se on tulossa. 

Yksikään ihminen ei kykene ostamaan tai myymään ellei hänellä ole pedon merkkiä tai hänen 
numeroaan, joka on 666. Kertooko Andy Mineo teille tällaista? Kertooko Andy Mieno teille, että 
pedon merkki on jo horisontissa näkyvissä? Minä annan teille muutaman rap-laulun ja saan teidät 
tuntemaan olonne mukavaksi. Te yhä menette yhä ja katsotte pornografiaa, poltatte kannabista ja 
ryyppäätte. Se ei ole kristitty.

Teidän pitää olla palavia, näinä viimeisinä aikoina, koska me olemme hyvin pian astumassa suuren 
ahdistuksen aikaan. Nyt, Jumala on kasvattamassa sotilaita, näinä viimeisinä aikoina, jotka 
saarnaavat hänen sanaansa pelotta ja ilman kompromisseja. En tunne montakaan sellaista. Mutta 
minä kiitän Jumalaa, että Jumala kutsui minut. Jotta minä voin saarnata sinulle totuuden, joka 
pelastaa sielusi. Laita syrjään kädenlämpöinen elämäntyylisi. Tässä, Jeesus sanoi, toivoisin teidän 
olevan joko kuumia tai kylmiä, mutta koska olette kädenlämpöisiä, minä syljen teidät suustani. 
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Ihmiset, minulla oli tapana olla kädenlämpöinen. Minä olin kädenlämpöinen. Minä olin, 
Johanneksen ilmestys 3:16, se olin minä. Mutta nyt minun on vaellettava läheisessä yhteydessä 
Isään. Isän kanssa minun on tarkkailtava sitä, mitä minä katson. Minun on tarkkailtava sitä, mitä 
minä sanon. Minun on tarkkailtava sitä, mitä minä kuuntelen. Minun on tarkkailtava sitä, miten minä
käyttäydyn. Jos minä ajaudun syrjään polulta, minun on nopeasti etsittävä tieni takaisin polulle 
hengen vakaumuksen avulla - Pyhän Hengen avulla. Kiitos Jumalalle, että hän rakastaa minua niin 
paljon, että hän ohjasi minut takaisin oikeamielisyyden polulle. 

Raamattu sanoo, ketä Jumala rakastaa, hän oikaisee sellaista. Ja hän piiskaa, jokaista lastaan. Jumala
kurittaa sinua ja sinun pitää ottaa opiksi Hänen kurinpidostaan. Niin, että elät oikeassa 
elämäntyylissä. Ja lopetat elämästä synnissä. Anna anteeksi minulle, Herra, Jeesus. Kun pyydät 
Jumalalta anteeksi antoa, sinä lopetat tekemästä sitä syntiä. Sinä katkaiset puun sen juuresta. Sinä et 
vain sano: "Anna anteeksi Jumala, että minä mastrurboin." Ja sitten viikon päästä sinä menet ja teet 
sen saman asian uudelleen. Sinä hylkäät pornografiasi. Sinä siis kirjaimellisesti poistat ne tiedostot 
tietokoneestasi. Sinä heität ne menemään. Sinä hylkäät kannabiksen. Sinä hylkäät Tequilan. Ja 
viinin. Sinä et enää käy juhlissa ja fiestoissa. Ja sinä kerrot perheenjäsenillesi ja ystävillesi, ettet voi 
mennä juhlaan. En voi mennä sinne, koska siellä juopotellaan ja poltetaan huumetta. Ja siellä on 
villiä elämäntyyliä. Olen nyt kristitty. 

Raamattu sanoo, ettekö tiedä, ettei jumalattomalla ole mitään perintöosuutta Jumalan 
kuningaskunnassa. Älkää joutuko petetyksi: eivät haureuden harjoittajat, avionrikkojat, juopot, 
homoseksuaalit, eivät tule perimään Jumalan kuningaskuntaa. Se on 1. Kor. 6:9-10. Kun minä luin 
tuon edellä mainitun, minä vapisin ytimessäni. Minä luin aina vain Johanneksen 3:16:sta ja 
pysähdyin siihen. Mutta en minä halunnut lukea epistoleita (kirjeitä seurakunnilla), joissa meille 
kerrotaan, miten meidän pitää muuttaa elämäntapamme Kristuksen mukaiseksi. Ja niissä kerrotaan, 
miten meidän pitää elää oikealla tavalla. Ja siitä, miten elämme elämäntyyliä, joka on pyhää 
Jumalan näkökulmasta. 

Paholainen ei halua sinun kuulevat tällaista. Voi, he tarvitsevat Jeesusta. He tarvitsevat Jeesusta. 
Ihmiset, olen täällä sitä varten, että ne muutamat lampaat. Jumala etsii niitä muutamaa lammasta. 
Hän kertoo heille: menkää sisälle. Menkää sisään aitaukseen ennen kuin on liian myöhäistä. --
Oletko täällä Andyn takia? Olen täällä Jeesuksen Kristuksen takia. --Niin on Andykin. No, Andy ei 
ole täällä kertomassa teille sitä, mitä minä kerron teille. Andy antaa teidän jatkaa synneissänne. Hän 
ei kerro totuutta kannabiksen polttamisesta. Juomingeista ja pornografiasta ja masturbaatiosta. 
Kertooko Andy teille sellaista? En usko, että kertoo. --Ota rauhallisesti mies. Minä kerron, mitä 
Raamattu sanoo meille. Kaikki, mitä kerron teille... Raamattu sanoo, että on häpeällistä. Kertooko 
hän, että pitkät hiukset on miehelle häpeäksi. 

Se on 1.Kor.11. Eikö jo luonto opeta meitä niin. Joten, mies, te ette lue Raamattua. Ja se tulee 
teurastamaan sinut. Raamattu sanoo, että kansani menehtyy, koska heillä ei ole riittävästi tietoa. 
Minun kansani menehtyy tiedon puutteeseen. Opiskelkaa, että osoitatte itsenne hyväksytyksi 
Jumalan edessä - työmieheksi, jonka ei tarvitse hävetä ja joka oikein jakaa totuuden sanaa. Naiselle 
on kaunistukseksi, jos hänellä on pitkät hiukset - 1.Kor.11. Raamattu sanoo, että naisen pitkät 
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hiukset ovat hänen verhonsa - enkeleiden takia. Suojelemassa hänen niskaansa. Mutta kun naisella 
on niska paljaana, joka on hänen kehonsa altis osa. Siinä on kyseessä hänen kehonsa romanttinen 
puoli, hänen päänsä, ja siksi Jumala haluaa tuon niskan olevan peitelty. Mutta miehelle on hyväksi 
näyttää niskansa. Se on hevosen niska. Se on vahvuutta. Se on voimaa. Mutta niin ei ole naisen 
kohdalla. Hänellä tulee olla pitkät hiukset - verhona. Enkeleiden takia. 

Teillä on miesmäisiä hiustyylejä ja miehillä on pitkät hiukset. Te ihmiset, ette lue Raamattua. Kaikki 
mitä olen kertonut teille, ei ole mitään itse keksimääni. Kaikki kertomani löytyy Raamatusta. 
Kysymys on vain tästä: te ette lue sitä. Ja se tulee olemaan kauhistuttavaa kohdallanne 
tuomiopäivänä. Te ette lue Raamattua. Teidän on paras kuunnelle sitä, mitä tämä tyyppi täällä tänään
teille kertoo. Tiedän, että hän saattaa laulaa jonkun laulun, joka on innoittava. Hei, se on hyvä juttu -
se on upeaa. Mutta kuinka hän esittelee oman elämäntyylinsä? Juo olutta. Kuka juo olutta? Kyllä, 
kyllä. Vaimoni meni konserttiin ja konserttisalissa - he joivat siellä olutta. Ja siinä ulkopuolella he 
polttivat tupakkaa. Tämä tapahtui Stocktonissa Kaliforniassa muutama vuosi sitten. 

Joten, minä..., me..., kun te ihmiset odotatte siinä jonossa noin 30 minuuttia, minä haistoin 
kannabiksen. Ja minä sanoin: "Kuka polttaa kannabista?" Ja kaikki nauroivat. Se ei ole 
kristillisyyttä. Se on tekopyhyyttä. Jumala inhoaa tekopyhyyttä ja tekopyhiä. Te ette polta 
kannabista, kun olette tulossa niin kutsuttuun "kristilliseen konserttiin". Varmistukaa, ettette ole 
listalla. Varmistakaa, että ette ole listalla. Minulla oli tapana olla listalla (videossa 00:20:58). 
Minulla oli tapana tehdä noin 80-85 prosenttia tämän listan synneistä. Mutta nyt minä vihaan niitä. 
Minä pakenen niitä, koska ne haluavat teurastaa minut ja lähettää minut helvettiin. Minä en halua 
mielihyvää mistään asiasta tällä listalla. Minä saan mielihyväni tekemällä Jumalan tahdon. 

Kaikki täällä on syntiä. Kaikki tässä oleva on syntiä. Kaikki tällä listalla. --Mutta hän on kristitty 
rap-laulaja. Kyllä, hän kutsuu itseään kristityksi rap-laulajaksi. --Pitäisikö hänen, tavallaan, 
konserttinsa päätteeksi pyytää kuulijoita tulemaan Jeesuksen luokse? No, me emme voi kutsua 
ihmisiä hyväksymään Jeesusta. Sellaista ei löydy Raamatusta. Raamattu sanoo, katukaa ja ottakaa 
kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne mitätöimiseksi (remission of sin). Vaikka he sanovat 
syntisen rukouksen ääneen, se ei muuta heitä välittömästi. Okei. Sen pitää tulla omasta sydämestä. 
Se on jotain sellaista, mitä teet Jumalan edessä - kasvotusten. Kukaan ei voi kertoa sinulle, että tule 
alttarille. Se on hyvä, kun niin sanotaan aika ajoin. Mutta sinun on oltava tarkkaavainen. Koska 
monet ihmiset ovat kääntyneet väärällä tavalla. Koska he ovat sanoneet syntisen rukouksen ja 
ajattelevat olevansa välittömästi pelastuneita. Kysymys on paljon isommasta asiasta ystäväni.

Minä sanoin syntisen rukouksen, kun olin 7-vuotias. Mutta minä elin teinivuosieni aikana kuin 
paholainen. Joten tuo syntisen rukous ei pelasta sinua - minä olin harhautuksen vaikutuksessa. Okei, 
mitä me olemme teille ihmiset kertoneet: muuttakaa sydämenne Jumalan mukaiseksi ennen kuin se 
on liian myöhäistä. --No, minä uskon puhevapauteen, joten rokataan menemään! Aamen. Ihmiset, 
ennemmin tai myöhemmin meidän oikeutemme puhua ääneen otetaan pois. --Vain jos sallimme niin 
tapahtuvan. Siksi me olemme täällä julistamassa evankeliumia. Minä kuulin aina saarnan, joka 
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sanoo: "Jeesus rakastaa sinua." Jeesus rakastaa sinua. Jeesus rakastaa sinua - kirkossa. Mutta minä 
en koskaan kuullut, että Jeesus Kristus tuomitsee sinut helvettiin. Jos et kadu. 

Ja se on sitä, mitä minä tein. Minä käännyin Herran puoleen, kun olin 18-vuotias. Ja minä aloin 
ottamaan Jumalan vakavasti. Minä polvistuin huoneessani ja minä huusin Jumalalle. Hän antoi 
anteeksi syntini. Minut kastettiin Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja Pyhä Henki tuli sisälleni. Ja olen 
elänyt kristittynä sen jälkeen. Olen nyt yli kaksi kertaa 18-vuotias. Olen nelikymppinen. Minulla on 
ollut ylä- ja alamäkiä, mutta Jumala on aina pitänyt minut oikealla polulla. Ja hän puhdistaa minua. 
Se on sitä, mitä hän tekee pyhimyksilleen - hänen valituilleen. 

Hän ei salli heidän vain viipyvän kädenlämpöisessä elämäntyylissä. Se ei vain ole... He eivät ole 
Hänen lapsiaan. Hän piiskaa heitä ja hän kurittaa heitä. Hän kasvattaa heitä - erittäin ankaralla 
kädellä, jos tarve sitä vaatii. Koska hän ei halua menettää yhtäkään lampaistaan. Ja kun hän 
kasvattaa sinua, sinä hylkäät syntisi. Sinä kuuntelet hänen nuhtelunsa ja silloin saat elää. Sinulla on 
Jeesus Kristus sydämessäsi ja menet nukkumaan illalla. Sinä rukoilet. Jos et saa unta yöllä: sinä 
rukoilet. Kun heräät aamulla: sinä rukoilet Jumalaa. Sinä kiität Jumalaa, että sinulla on ruokaa 
pöydällä. Sinä siunaat ruokasi. Jos sinulla on sairautta kehossasi tai perheenjäsenelläsi on sairautta. 
Sinä asetat kätesi sairaan päälle, Raamattu sanoo Markuksen 16, he asettavat kädet sairaiden päälle 
ja he paranevat. 

Sinä menet ensimmäisenä Jeesuksen Kristuksen luokse. Sinä et mene lääkäriin ensimmäisenä. Sinä 
menet ensin Jeesuksen luokse. Sinä karkotat riivaajia. Ihmiset, te teette kaikkia noita asioita, koska 
teillä on Pyhä Henki, jos teillä on henki. Se on uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa ja minä haluan, 
että te, ihmiset, saatte sen itsellenne. 

*** Miksi Andy Mineo käyttää symboliikkaa kuten maailma? ***

*** Muutamassa hänen levynkannessaan: löydätkö yksisilmäisen symboliikan (can you sport the 
one Eye symbolism)? ***
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*** Me emme pyydä anteeksi kovaa saarnaamista. Tämä saattaa pelastaa jonkun sielun kuten 
tapahtui omalla kohdallani. ***

*** Teidän lahjoituksenne auttavat meitä eteenpäin. Lahjoituslinkki kuvausalueella alapuolella. ***
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