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Katsokaa kuka on eturivissä! Emme voi uskoa SILMIÄMME

Video: https://www.youtube.com/watch?v=MiogvXzsDQ0&t=6s

Saarnaaja: "Minä pyydän Sinun yhdistävän, rakastavan, hyväksyvän, vahvistavan läsnäolosi, koko 
meidän joukkoomme, jotka olemme tänään tänne kokoontuneet. Tuo sydämemme yhdeksi. Luo 
meissä rakkauden henki, olimme sitten: drag queens, lesbians, gays, queers, transgender, asexual, 
pansexual, questioning. Minkä tahansa valitsemme leimaksemme, me pyydämme Sinua tuomaan 
sydämemme yhteen. Me pyydämme tätä sen yhden nimessä, joka on rakkaus kaikille. Aamen."

Nyt, kuulitte tuon itse. Nainen sanoi, samalla kun hän kohotti käsiään ylös, hän kutsui yhdistävää, 
rakastavaa, hyväksyvää, vahvistavaa - läsnäoloa. Kuinka Jumala kuuntelee ja kuulee tuollaisen 
rukouksen? Eikö tuo ole pilkkaamista? Eikö tuo ole Jumalan vastaista? Valehtelevatko nämä ihmiset 
itselleen? Yrittävätkö he valehdella Jumalalle? He eivät voi valehdella Jumalalle. Jumalaa ei pilkata. 
He eivät voi valehdella Jumalalle, joten he tekevät sitä itselleen. 

He ajattelevat, että Jumala hyväksyy henkilön, joka ei ole tehnyt omaa henkilökohtaista 
katumustaan. Raamattu sanoo, ettei Jumala halua, että yksikään tuhoutuu vaan, että jokainen tulee: 
"Minne?"  Katumukseen. Jos et kadu, sinä tuhoudut. Nainen (saarnaaja) ei sano sitä tuossa niin 
kutsutussa rukouksessaan. Sen sijaan nainen anoo Jumalaa, ..., yhdistämään ja tuomaan kaikki nämä 
ihmiset ja sallimaan kaikille heille sen, mitä he ovat seksuaalisesti. Ja sen mitä he,..., sanovat 
olevansa. Ja mitä he haluavat olla. Ja mitä he ajattelevat olevansa. Ja että Jumalan pitäisi hyväksyä 
kaikki tuo. Hän käskee Jumalaa hyväksymään heidät. Koska kaikki naisen puhe vastustaa kirjaa, se 
on Jumalan sanan vastaista. Se ei tule tapahtumaan.

Kapea on tie, joka johtaa ikuiseen elämään ja vain harvat sen löytävät. Mutta leveä on tie, joka 
johtaa tuhoon. Joten, suuret ihmismassat haluavat, että Jumala ajattelee tietyllä tavalla ja että hän 
tekee tietynlaisia asioita. Mutta, niin ei tule tapahtumaan, koska sinun on astuttava kapealle tielle. Ja 
se tapahtuu tunnustamalla omat synnit ja oma langenneisuus ja muuttamalla oma elämä Pyhän 
Hengen avulla. Sinun pitää sallia Pyhän Henki sisällesi, joka muuttaa ja järjestelee elämäsi uuteen 
uskoon. 

Nyt, havaitsemme, että nainen pyytää näitä asioita sen yhden nimessä, joka on rakkaus kaikille. 
Aamen. Nainen ei edes sanonut ääneen sitä ainoaa nimeä, joka pelastaa. Se on nimi, joka on 
kaikkien muiden nimien yläpuolella. Se on nimi Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Mikä on tuo 
nimi? Nimi on: Jeesus Kristus. Mitä tahansa teetkin sanoissa tai teoissa, tee se Herran Jeesuksen 
nimessä. Anna kiitos Isä Jumalalle hänen kauttaan. 

Nainen on vahvan harhautuksen alaisena. Mahdollisesti, hän tietää, mitä on tekemässä. Mutta, hän 
on tuolla harhauttamassa toisia ihmisiä. Tarkoitan, minua hämmästyttää, miten henkilö voi olla noin 
vahvasti harhainen. Jopa siihen pisteeseen asti, että he sanovat ääneen tuollaisen rukouksen. Siinä on 
anomus Jumalalle, joka sisältää kaiken mainitun iljettävyyden. Mutta, minä ajattelen, että on hyvä 
asia, että ihmiset menevät tuonne ja paljastavat näitä asioita. Me yritämme tehdä parhaamme ja 
yritämme liikkua kaikkialla osavaltiossa ja kohdistaa toimintamme niin moneen tällaiseen 
tapahtumaan vuoden aikana kuin mahdollista. Mutta, me emme kykene olemaan läsnä jokaisessa 
tapahtumassa. Ja on surullista, että työntekijöitä on vain vähän. 

Ja tapahtumat, joihin emme ole ehtineet, monta kertaa, me saamme tiedoksi myöhemmin - paikalla 
ei ollut Jumalan sanan julistajaa. Joka olisi ollut siellä saarnaamassa ja vastustamassa näitä 
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iljettävyyksiä. Ja julistamassa Kristusta ja hänen tuomioitaan ja hänen hyvää uutista - evankeliumia. 
Koska me emme kyenneet siihen. Me emme ole supermiehiä ja supernaisia. Me emme vain voi olla 
kaikissa näissä paikoissa samaan aikaan. Te tiedätte tämän: välittömästi tai hetkessä. Myös me 
olemme ihmisiä ja kykymme ovat rajallisia. 

Pasadenassa Californiassa oli myös meneillään tapahtuma, jonne emme millään päässeet. Minä 
näytän vain pienen videonpätkän tapahtumasta. (videossa 00:04:29) Puhuja lavalla: "Me teemme cat 
walk-kilpailun. Muotinäytöskävelykilpailu. Minä tarvitsen tänne suuria diivoja, jotka haluavat 
voittaa palkintoja. Tulkaa tänne eteen. Tämä on muotinäytöskävelykilpailu. 

*** Tämä videossa esiintyvä henkilö ei ole nainen. ***
*** Kiitos Jumalalle, paikalla olleita henkilöitä oli vain vähän. ***
*** Kuitenkin, työntekijöitä on vähän. ***

He sanovat, että tämä on jotain hienoa ja huomion arvoista ja upeaa työtä kaupungille ja lapsille. 
Veljet ja sisaret ja ystävät, ovatko nämä ihmiset langenneet jo noin kauas? Ovatko nuo ihmiset 
langenneet noin kauas? Ja, kun menemme tuonne paikan päälle ja kerromme heille: "Oletko sinä 
kristitty?" Vastaus kuuluu: "Joo, kyllä olen kristitty. Olen kristitty. Mutta, jumala sanoo, ettei meitä 
pidä tuomita." Hetkinen, jos olet kristitty, ja sinä tunnet pyhät kirjoitukset, joissa kerrotaan 
tuomiosta ja henkien arvioimisesta, miksi ette voi lukea tuota samaa kirjaa, jossa puhutaan 
iljettävyyksistä? Ja siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin - Jumalan kasvojen edessä. Nuo ihmiset 
näissä tapahtumissa, he eivät kykene sitä tekemään. Jostain syystä he eivät halua tehdä niin. 

He voivat tehdä sen. Todellisuudessa, he voivat tehdä sen, mutta he eivät halua tehdä sitä. Ja he ovat 
juuri niitä, jotka poimivat parhaat palat pyhistä kirjoituksista, jotta he saavat tyydytettyä omia 
mielihalujaan. Ja että he saavat tukea omalle kirotulle elämäntavalleen. Ja siksi he vastustavat oikeaa 
Jumalan sanan julistajaa. Mutta, he siis yhä pääsevät tästä kuin koira veräjästä, koska, kuten Jeesus 
sanoi: "Työntekijöitä on vähän ja vilja olisi jo kypsää. Pellot ovat täynnä kypsää viljaa, mutta 
duunareita on vähän." Rukoilkaa, että Jumala lähettää enemmän työntekijöitä. Elonkorjuuseen. 

Tuo siis tapahtui Pasadenassa. Ja kukaan ei ollut paikalla saarnaamassa sitä vastaan. Ja Californian 
kokoisessa osavaltiossa, niin isossa osavaltiossa, siellä on 30 miljoonaa ihmistä, siellä ei ollut 
yhtäkään sielua saarnaamassa näitä iljettävyyksiä vastaan. 

*** 40 miljoonaa jos ollaan tarkkoja ***

Mutta minä kiitän Jumalaa, että olen voinut tuoda valoa muutamissa paikoissa, joissa olemme 
vierailleet. Me emme päässeet kaikkiin tapahtumiin, mutta pääsimme muutamaan paikkaan ja 
toimme sinne valoa. Ja olemme tehneet tätä monta vuotta ja he kuuntelevat Jumalan sanaa ja sieltä 
on löytynyt sieluja, jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan sanan. Ja lopulta se johtaa ikuiseen elämään. 
Minä tiedän asian, koska se on fakta. Jumalan sana ei palaa tekemättä työtään. Hänen sanassaan on 
sisällään voimaa. Monen ihmisen elämä on muuttunut Jumalan sanan julistamisen myötä. Ihmiset 
pelastuvat saarnaamisen myötä. 

Kaikki perustuu saarnaamiseen. Se on Jumalan sanan opettamista. Kaikki hyvä tulee sitä kautta. 
Usko tulee kuulemisen kautta ja kuuleminen tulee Jumalan sanan kautta.  

Joten, me kiitämme Jumalaa siitä, että hän on mahdollistanut meidän kenttätyömme tuolla ulkona ja 
että voimme tehdä sitä, mitä teemme. Mutta, me myös rohkaisemme toisia: alkakaa valloittamaan 
kunnes Herra Jeesus Kristus tulee takaisin. Astu sinne, minne sinä sovellut. Tee Herran työ. 
Valloittakaa kunnes hän tulee. Tehkää Isänne tahdon mukaisesti. 
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Ylistäkää Herraa.

Me näemme uudelleen Jeesuksen nimessä. Seuraavaan kertaan.

***Päivitys*** Paikalla oli itse asiassa kaksi veljeä julistamassa – tuolla Pasadenassa. (Videossa 
00:5:17). Ylistäkää Herraa. Minä sain ilmoituksen vasta laitettuani videon nettiin. Heillä oli 
kovaääninen, mutta poliisi käski sulkemaan sen. Jumalalle kiitos, että Californiassa on työntekijöitä, 
jotka tekevät kenttätyötä Herralle. Aamen!
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