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Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=4dmP8iv55rc&ab_channel=GabeTheStreetPreacher

"Sinun on parasta lähteä Pride-tapahtumasta tai minä TAINNUTAN sinut"

Monterey Park Pride
Monterey Park CA.

Alhambra CA. opettajien yhdistyksen isännöimä tapahtuma
********************************************************************************

Vaimoni pitää yleensä kylttiä näkyvillä muutaman minuutin ennen kuin tulen paikalle 

Mitä tahansa voi tapahtua muutamassa minuutissa.

Kuunnelkaa tainnuttimen ääntä (videossa 00:01:40)

Hän uhkaa tainnuttavan vaimoni
********************************************************************************

Tarvitsetko apua? Käänny Jeesuksen puoleen ennen kuin on liian myöhäistä. --Poliisi: "Hei, miten 
menee?" --Sinulla ei saa olla tuota. --Et voi käyttää tuota laitetta. --Kaikki on hyvin, minä vain pidän 
teidät erillään toisistanne. -Hyvä on. --Minä en häädä teitä täältä pois. --Teillä on oikeus olla täällä. 
--En halua, että tämä muuttuu väkivaltaiseksi. -Ymmärrän, kiitos, sir. 

Kuinka kauan olet ollut täällä? Kello yhdeksästä lähtien? En nähnyt teitä täällä siihen aikaan. --15 
minuuttia. Oh, wau. Suunnitteletteko olevanne täällä koko päivän? Niin kauan kuin me olemme 
täällä? --En tiedä. Okei. Puhutko omasta puolestasi vai oletko jonkun ryhmän jäsen? --Oletko 
kristitty? Minulla ei ole uskontoa vaan minun uskontoni on rakkaus. --Rakkaus, tiedän, että Jumala 
on rakkaus, mutta sinun pitää tehdä täyskäännös madam. Miksi minun pitää katua ja minkä synnin 
minä olen tehnyt? --Kyllä, koska... Minkä synnin minä olen tehnyt, jotta minun pitää katua? --Minä 
tein 75% näistä synneistä ja kaduin sitä. Wau, meediot ovat myös synnillisiä. --No, minä suosittelen, 
että puhut vain omasta puolestasi. --Olet rohkea, olet täällä yksin ja olet rohkea. --Todella rohkea. 
Kyllä, Jumala on kanssani, joten.. --Ja minä kunnioitan sitä, että olet ollut rauhallinen. --Hän on niin 
rauhallinen... jokaisella on oikeus puhua. 

--Poliisi: Haluan vain varmistaa, että tämä pysyy rauhallisena. Teidän ei tarvitse huolehti siitä, sir.    
--Heillä on oikeus olla täällä ja teillä on oikeus olla täällä. Minä kuulin tainnuttimen äänen ja ...       
--Joku kertoi asiasta meille ja siksi tulimme tänne tarkistamaan asian. --Joten, jos tunnette olonne 
millään tavalla uhatuksi, tulkaa tuonne noin, me olemme siellä. Kiitos. --Toivon, että jokainen 
yrittää olla rauhallisella mielellä. 
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Te olette syntienne kahleissa. Ja Jeesus Kristus tuli, jotta te pääsette vapaaksi synneistänne. Mutta 
niin pitkään kun jatkatte syntistä elämäntapaanne ja iljetystä, Jumala tulee hylkäämään teidät. Ja 
aika on käymässä vähiin, ihmiset, teidän on aika alkaa ottamaan huomioon ikuinen elämänne. Missä 
vietätte ikuisuuden? Raamattu sanoo, että ihminen kuolee yhden kerran, minkä jälkeen tulee tuomio. 
Huh, se tulee olemaan pelottava asia olla ilman Kristusta omana tuomiopäivänä. Sinun pride-lippusi 
ei auta sinua siinä tilanteessa. Yksikään ystävistäsi ei voi maksaa sinua ulos tilanteesta. Se on vain 
sinä ja Jumala. Seisot Jumalan valtaistuimen edessä ja sinun täytyy tehdä selkoa kaikista synneistäsi. 

Minä haluan olla Jumalan hyvällä puolella. Minä haluan olla voittavassa joukkueessa. Minä haluan 
luottaa Jeesukseen Kristukseen ja noudattaa hänen käskyjään. Raamattu sanoo, ne, jotka hyväksyivät 
hänet, heille hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi (sons of God). Niille, jotka uskovat hänen 
nimeensä. Ja Paavali sanoi, olkaa minun seuraajiani aivan kuten minä olen Kristuksen seuraaja. 
Joten, me seuraamme Jumalan hyvyyttä. Me noudatamme oikeudenmukaisia teitä ja Jumalan 
moraalilakeja. Ja jossain matkasi vaiheessa, sinä olet poikennut polultasi, joka on oikea. Miksi sinä 
värjäät hiuksesi? Miksi sinä olet mukana tuollaisessa elämäntyylissä? Miksi? Miksi? Se on ainoa 
asia, mitä minä kysyn: "Miksi?"

--Miksi sinä olet valinnut levittääksesi LGBTQ-vastaisia viestejä? Okei. Hyvä kysymys. Miksi olen 
valinnut evankeliumin julistamisen? No, koska Jeesus sanoi minulle: "Saarnaa evankeliumia." Hän 
sanoi, mene kaikkialle maailmaan ja julista evankeliumi kaikille olennoille. Sinä et ole poikkeus, sir. 
Minun on kerrottava sinulle Jeesuksesta Kristuksesta ja siitä, mitä hän vaatii. (Joku soittaa 
äänitorvea) Tuo on haitallista korvillemme, madam. Olisitko ystävällinen ja lopettaisit sen. Niin, sir. 
(Äänitorvella soitetaan jälleen). Osoittaisitko hieman kunnioitusta. Hänellä on kysymys.

Toistaisitko kysymyksesi? --Miksi olet valinnut tehdä sitä, mitä teet juuri täällä Pride-tapahtumassa? 
Okei, koska monet ihmiset, monet teistä, ette te ole poikkeus siitä, että teidän ei tarvitse kuulla 
evankeliumia - hyviä uutisia Jeesuksesta. Mutta, Raamattu sanoo, ettei meidän pidä kävellä teidän 
kaltaistenne ohitse. Meidän on tarkoitus julistaa hyvät uutiset, evankeliumi, jokaiselle, sir. Ja, Jeesus 
rakastaa sinua. Mutta, sinun täytyy katua ja muuttaa tapasi, tai sinusta tulee hänen vihollinen. Ja en 
halua, että se tapahtuu sinulle, sir. Haluan, että Jeesus Kristus antaa sinulle anteeksi. --Mitä, jos me 
emme usko Jumalaan? No, uskotteko te paholaiseen? Uskotteko saatanaan? Hän on siinä vierelläsi. 
Hän on se, joka haluaa harhauttaa sinut. Hän on se, joka puhuu harhoja korviisi. Okei, nyt sinä 
tiedät, että on menossa taistelu hyvän ja pahan välillä. Okei, miksi sinä et lopettaisi sen äänitorven 
soittamista. Lopettaisitko sen soittamisen, madam? Okei. Otetaan asiat rauhallisesti. Me yritämme 
vastata täällä muutamaan kysymykseen.

Kiitos, sir. Kyllä, meidän on kestettävä tämä väärinkäytös kohtaamme, koska teidän sielunne ovat 
hintana. Ikuisuus on pitkä aika, sir. Ja minä en halua, että sinä vaellat ilman tietoa siitä, mitä 
tapahtuu heti sen jälkeen, kun kuolet. Okei. Jeesus Kristus haluaa, että synnyt uudelleen. Ja hän 
haluaa, että sinä kadut ja teet täyskäännöksen. Niin, ettei sinun tarvitse mennä helvettiin. Me emme 
vihaa ketään täällä tänään. Me olemme täällä tänään kertomassa totuuden. 
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"Minä menen helvettiin, jos se tarkoittaa, että voin rakastaa ketä tahansa haluan." 

Miksi?

"Minä haluan olla onnellinen täällä maan päällä."

Okei, mutta miksi Jumala teki sinusta tuollaisen, että haluat seksiä vastakkaisen sukupuolen kanssa 
ja menet naimisiin ja että saatte lapsia? Kysymys on lisääntymisestä. Okei. Kysymys ei ole 
populaation vähenemisestä, sir. Okei. --Mitä lisääntyminen tarkoittaa? Se on maan 
moninkertaistamista jälkeläisillä. Se tarkoittaa, että meillä on tenavia ja lapsia. Se on lisääntymistä. 
--Jos Raamattu opettaa tuollaista... Kyllä, se löytyy luomiskertomuksesta (Genesis), joten sinä tunnet 
vähän Raamattua. --Minä luin Raamatun. Okei, miksi sinä sitten uskot Harry Potteriin enemmän 
kuin Jumalaan? Se on kysymykseni. --Raamattu sanoo, että voin olla kuka haluan olla ja kenen 
kanssa haluan olla. Okei, minulla on tässä Raamattu. Kerro kappale ja jae, missä kerrotaan, että voit 
olla kenen kanssa tahansa ja rakastaa heitä aivan sillä tavalla kuin sinä haluat sen tehdä. Näytä 
minulle kappale ja jae. Minulla on Raamattu aivan tässä käsissäni. Okei, minä voin lainata tätä 
sinulle. Sinä voit katsoa tästä. Näytä minulle kappale ja jae. 

Raamattu sanoo, ettei miehen pidä maata miehen kanssa kuten mies makaa naisen kanssa, koska se 
on iljetys Jumalalle. Kyseessä on sama Jumala eilen, tänään ja huomenna. Hän ei muutu. Paholainen 
ei halua sinun kuulevan tätä, siksi hän käyttää tuota äänitorvea. --Antoiko Jumala meille sanansa? 
Kyllä, madam, hän antoi meille sanansa ja hänen sanansa sanoo, hän itse sanoo siellä, me luemme 
sitä, ja me ymmärrämme, mistä Jumala pitää ja mistä hän ei pidä. 

Okei, joten meidän on otettava huomioon, että Jeesus Kristus, hän ei hyväksy tällaista. Okei, 
ihmiset, miksi te ette anna minulle tilaa? Olisitteko ystävällisiä ja antaisitte minulle kaksi metriä 
tilaa? Olisitteko hieman ystävällisempiä, okei? Niin, madam, oliko teillä kysymys? Oliko siellä 
kysymys, kuulin, että jollain on kysymys siellä? Mikä on kysymyksenne? (Äänitorveen soitetaan.) 
Hei, lopettaisitko tuon, madam. Sir? Mikä sinä olet? Okei, asia on tämä. Minä kuulin kysymyksen. 
Raamattu sanoo, kysykää ja te saatte vastauksen. Etsikää ja te tulette löytämään. Koputtakaa ja teille 
tullaan avaamaan. Mikä on kysymyksenne, madam? 

Okei, Jeesus Kristus on tulossa takaisin. Hän on tulossa takaisin. Ja hän ei halua, että kuolette 
synteihinne. Ja se on sitä, mitä olen teille kertomassa täällä tänään. Se tarkoittaa hyvän uutisen 
kertomista. Toivon, että äänitorvestasi loppuu ilma. Herra nuhtelee sinua Jeesuksen nimessä. Laita 
napasi piiloon. Okei, tässä on asia. Jeesus Kristus tulee pian ja meidän on oltava valmiina. Monet 
teistä, te ette ole valmiita, te elätte la vida loca. Teidän pitää tulla ulos sieltä - Jeesuksen Kristuksen 
luokse. Hän voi antaa anteeksi syntinne. Hän voi pestä pois syntinne. Ja siksi minä olen täällä. Olen 
kertomassa teille hyvän uutisen Jeesuksesta Kristuksesta. Ennen kuin se on jo liian myöhäistä. 
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Hei mies, mitä sinä teet. Voisitko lopettaa? Missä on kunnioituksesi? Missä on rakkautesi? Missä on 
rakkautesi? Miksi hyökkäät kristittyihin? Miksi hyökkäät kristittyihin? No, koska teet työtä 
saatanalle. Sinun isäsi on paholainen. Sinä teet töitä paholaiselle. Mutta minä en häiritse sinua. Minä 
en tee samaa sinulle. Minä en vahingoita sinun korvarumpujasi. Okei, minä olen hyvän matkan 
päässä sinusta. Minä en halua, että tulet alueelleni. Minä haluan kaksi metriä vähintään. 

--Eikö Raamattu sano, että Jeesus pelastaa? Kyllä, Jeesus pelastaa! Hän pelastaa helvetiltä. Hän on 
ainoa, joka voi sinut pelastaa helvetiltä, sir. Ja varmistu siitä, ettet ole listalla. Minä olin listalla 
myös. --Minä olen kaikkialla tuolla listallasi. Ei, mutta sinun ei tarvitse olla listalla vaan voit pyytää 
Jumalaa antamaan anteeksi. --Olen kaikkialla tuolla listalla. Ei, ei. Minä en ollut koskaan 
homoseksuaali. Minä tein noin 80% näistä synneistä. Okei, minä olin pelimies, minä pidin naisista 
liian paljon ja minä olin haureuden harjoittaja. Olin matkalla helvettiin, mutta Jeesus antoi minulle 
anteeksi. Ja hän voi tehdä saman teidän kohdallanne, JOS te kadutte tuota elämäntyyliänne. 

Okei, kääntykää Jeesuksen Kristuksen puoleen ja pelastukaa. Hän rakastaa teitä, mutta jos jatkatte 
tuota elämäntyyliänne, teistä tulee hänen vihollisiaan. Haluan, että tunnette Jumalan. Anna hieman 
tilaa. Anna tilaa. Okei, siinä kuulimme kysymyksen ja tässä on vastaus kysymykseen. Hän rakastaa 
sinua, mutta jos sinä kadut... Hän kuoli puolestasi. Kuuntele. Raamattu sanoo, että vielä kun olitte 
syntisiä, Kristus kuoli puolestamme ristillä. Joten, hän tiesi, että jokainen meistä tekee syntiä ja siksi 
hän kuoli 2000 vuotta sitten. Mutta, meidän täytyy katua. Jeesus sanoi, teidän täytyy syntyä 
uudelleen. Okei, se mikä on syntynyt lihasta, on lihaa ja mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. 
Joten, täytyy tapahtua muutos mielessäsi ja ajatuksissasi. Ja toiminta elämässäsi täytyy muuttua. 
Sinun pitää sanoa: "Jumala, anna anteeksi, olen elänyt tätä jumalatonta elämäntyyliä. Haluan elää 
oikealla tavalla. Minä haluan noudattaa sinun käskyjäsi ja määräyksiäsi." Ja tuolla tavalla sinusta 
tulee uudestisyntynyt. 

--Miksi sinä voit rakastaa meitä vain tiettyjen rajojen sisällä? Okei. Koska. Okei. Miksi Jumala 
rakastaa sinua vain tiettyjen rajojen sisällä?   Koska Jumala on pyhä.   Hän on vanhurskas. Hän ei voi 
sallia minkäänlaista syntiä kuningaskuntaansa. Siksi meidän täytyy syntyä uudelleen Jeesuksen 
veren kautta tunnustaen syntimme. Kyllä, meillä kaikilla on tahra. Kaikissa meissä Aatamin jälkeen 
tulleissa. Mutta, kun olemme katuneet ja pyytäneet Jumalalta anteeksi, silloin Jeesuksen veri 
puhdistaa meidät ja meillä on anteeksianto synneistämme. Ja sitten Jumala näkee meidät puhtaina, 
mutta meidän on pysyttävä oikealla polulla. Ja pidättäydyttävä synnistä ja synnillisestä 
elämäntyylistä.

 --Kuka opetti sinulla tällaista? Kuka opetti minua? Se löytyy kaikki täältä, sir. Jumalan sanasta - 
Raamatusta. Sinulla on oma Raamattusi. Jokaisella on Raamattu. Te luette Harry Potteria. Miksi ette 
lue Raamattua? --En lue Harry Potteria. Okei, sinä luet Dean Koonzia. Sinä luet Stephen Kingiä. Ai 
niin, sinä luet Fabiota. Ei, et sinä lue Fabiota, sinä et tiedä, kuka Fabio on, koska olet liian nuori. 
Mutta asia on siis, että moni teistä lukee Harry Potteria, mutta te ette lue Raamattua.
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Se on ongelma. Te luette Nitzcheä. Te luette Kirkegardenia. Te luette Sokratesta. Te luette Platoa.   
--Jeesus rakastaa minua sellaisena kuin olen. No, kuka sinä olet? --Olen queer. --Olen tämän 
yhteisön jäsen. Okei. --Olen aasianamerikkalainen. Okei. --Minä haluan olla sitä, mitä minä olen. 
Nuo ovat nimikylttejä, jotka olet antanut itsellesi, sir. Sinulle on annettu vain yksi nimi 
syntymässäsi ja se löytyy syntymätodistuksestasi, sir. Ja se on sitä, mitä meidän pitää kunnioittaa. 
Meidän pitää kunnioittaa syntymätodistustamme - saamme sen synnyttyämme. Se on 
syntymätodistuksemme. Ja sillä tavalla Jumala kunnioittaa meitä. --Tämä on Kalifornia, täällä sen 
voi muuttaa. 

Raamattu sanoo, opettakaa lapsenne tielle, jota heidän tulee kulkea niin, että kun he ovat vanhempia, 
he eivät poikkea siltä polulta. Okei, tämä on asia. Anna hieman tilaa. Anna tilaa, madam. Lue 
kylttisi, teidän on rakastettava meitä. Rakasta naapuriasi niin kuin itseäsi. Hei, tämä on asia, ihmiset. 
Jeesus Kristus otti itselleen sairauden nimeltään synti. Se on kaikkein tärkeintä. Sairaus nimeltään 
synti. Meissä kaikissa on tuo synti kunnes sanomme: "Jumala anna anteeksi kaikki syntini." 

Minulla oli tapana polttaa. Minulla oli tapana juoda. Minulla oli tapana masturboida. Minulla oli 
tapana katsoa pornoa. Minä tarvitsen Jumalan anteeksi annon. Minun pitää lopettaa elämästä noissa 
synneissäni. Haluan elää oikealla tavalla. Haluan elää pyhää elämää. Haluan luottaa sinuun Jumala. 
Haluan lukea sanaasi. Haluan lukea sanaasi ja seurata sinua. Sinun julistuksiasi. Kiitos Jeesus. Kiitos 
Jeesus siitä puhdistuksesta, jonka vain sinä voit antaa veresi kautta.

Jonka sinä annoit minun vuokseni ristillä. Ja sinä annoit itsesi ristiinnaulittavaksi minun paikallani. 
Koska, olet nähnyt minkälaisessa synnissä minä olen ollut 2019, 2018, 2020. Mutta minä käännyin 
Jumalan puoleen 1995. Ei kiitos, madam. En tarvitse sitä. Minä käännyin Jeesuksen Kristuksen 
puoleen 1995, kun olin 18. Ja hän on huolehtinut minusta kaikki nämä vuodet ja hän voi tehdä 
saman teille, mutta teidän pitää katua - tehdä täyskäännös. Minun piti katua. Minä en enää voinut 
polttaa, juoda ja harjoittaa haureutta ja kutsua itseäni kristityksi. Ei, et voi tehdä sellaista, koska se 
on tekopyhyyttä. Et voi tehdä niin. Et voi sanoa olevasi kristitty, jos poltat, juot ja harjoitat haureutta 
- ole tekopyhä. 

Ihmiset, Jeesus Kristus tuli ja hän tulee uudelleen. Se on hänen toinen tulemisensa ja hän tulee 
vihaisena. Se ei ole rauhan tuleminen. Hän tuo mukanaan vihan. Voi, olet tekopyhä, Raamattu sanoo, 
tuo on sairasta. Miksi et vie tuota jonnekin muualle? Me olemme täällä Jeesuksen Kristuksen vuoksi 
ja haluamme nähdä hyviä asioita. Me haluamme nähdä miellyttäviä asioita. Raamattu sanoo, 
miellyttävät sanat ovat kuin hunajakenno. Makeita sielulle ja terveyttä luillesi. Sitä minä olen täällä 
tänään tuomassa. Miellyttäviä Jumalan sanoja - Jeesuksen Kristuksen sanoja. 

Haluan, että kadut ennen kuin on liian myöhäistä. En halua, että menet helvettiin, madam. Olet 
matkalla sinne. Olet täynnä ylpeyttä. Raamattu sanoo, ylpeys on tuhosi. Jumala vihaa ylpeää 
katsetta. Se on iljetys Jumalalle. Miksi ette luota Jeesukseen? Miksi ette luota Messiaaseen? Häneen, 
joka kuoli ja nousi haudastaan. Buddha ei tehnyt sellaista. Se on vain pyylevä patsas, joka on 
talossasi. Sinun on poistettava tuo epäjumalankuva. Raamattu sanoo, ettei meidän pidä tehdä mitään 
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veistettyä kuvaa, mikä muistuttaa mitään taivaassa tai maan päällä. Joten, kun katsot Buddha-
patsasta, kun katsot Shiva-patsasta, se on Jumalan silmissä iljetys.

Okei, minä puhun täällä nyt aasialaiselle yhteisölle. Enkä ainoastaan aasialaisille vaan jopa 
amerikkalaisille, joilla on pieniä muistomerkkejä ja onnenamuletteja ja Madonnan-kuvia talossaan ja 
Jumala kieltää sellaisen. Hyvä on. Jumala ei hyväksy niitä. Teidän on ylistettävä Jeesusta Kristusta 
hengessä ja totuudessa. Minä haluan luottaa Jeesukseen Kristukseen. Minä haluan luottaa Jumalaan. 
Minä haluan varmistaa, että Herra hyväksyy minut. Herra, joka on tehnyt taivaan ja maan. 

Me emme tulleet tänne apinoista. Ihmiset, me emme kehittyneet miljardeja vuosia. Genesis 1:1 
(Luomiskertomus, Moos. 1:1) sanoo, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Piste. Ja sitten hän loi 
ihmisen, maan tomusta. Ja sitten hän antoi ihmiselle elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä 
sielu. Ja ihmisen kylkiluusta, Aatamin kylkiluusta, Jumala loi naisen ja se oli erittäin hyvää, Jumala 
sanoi. Joten, se on sitä, miten me tulimme tänne. Me emme tulleet tänne apinoista tai gorilloista tai 
orangeista.   Me tulimme Jumalasta.   Okei, hän puhalsi meihin elämän hengen.   Ja meidän on 
opetettava lapsillemme nämä asiat. Meidän ei pitäisi tuoda heitä tällaisiin tapahtumiin, jotka 
vääristävät Jumalan tavat. Ja jotka hylkäävät Jeesuksen Kristuksen moraalin. Ja halveksivat hänen 
Pyhää Henkeään. Kuinka te ilkeätte tehdä jotain tällaista? 

Kun minä olin lapsenne ikäinen, minun vanhempani opettivat minulle Sodomaa ja Gomorraa. Ja 
Nooan tulvaa. Ja he laittoivat minut pyhäkoulubussiin. Ja se teki minusta saarnaajan, joka minä olen 
tänään. Raamattu sanoo, opettakaa lapsenne Jumalan tavoille. Ja, ihmiset, kun he vanhenevat, he 
eivät poikkea siltä polulta. Aika on loppumassa. Aika on käymässä vähiin. Mitä aiotte tehdä 
Jumalalle? Mitä aiotte sanoa Jumalalle tuomiopäivänä? Kuinka aiotte esittää elämänne Herralle? 
Kaikkivaltiaalle Jumalalle, joka loi kaikki asiat. Teidä Pride-lippunne ei tule olemaan siellä. Teidän 
isä ja äiti, ei tule olemaan siellä. Se on vain sinä ja Jumala keskenänne. Sen pitäisi aiheuttaa kylmät 
väreet selkärangassanne.

***
Johanneksen ilmestys 22:12-15
And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man accordin as his work 
shall be.

I am Alpha and Omenga, the beginning and the end, the first and the last.

Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may 
enter in through the gates into the city. For without (outside)
are dogs (vile, sodomite, homosexual), and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and 
idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.
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Joh.ilm. 22:12-15
Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa 
mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaat ne, jotka pesevät 
vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!
Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, 
jotka valhetta rakastavat ja tekevät.
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