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Tyyntä myrskyn edellä

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dy2xnMn4J58

Kuitenkin Raamattu sanoo Genesis 1:1, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Joten, tämä mitätöi 
evoluution. Ja Jumala sanoi, tulkoon valo ja valo tuli. Se mitätöi evoluution. He opettavat meille, 
että olemme syntyneet apinasta. He opettavat sinulle, että olet apinan jälkeläinen. Se ei ole sitä, mitä
Jumalan sana sanoo. Jumala loi kaiken sen, mikä laajenee - maailmankaikkeuden. Jumala loi 
taivaan ja maan. Jumala loi miehen maan tomusta. Ja hän loi naisen. Jumala loi sinut, jotta sinä 
ylistäisit häntä. Eikä siis siksi, että kiroilet ja käytät huonoa kieltä. Vaikka et pidä meistä kristittyinä,
se ei tarkoita, että sinun pitää syrjiä. 

Ja tosiasiassa, Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Isän luokse muutoin kuin 
minun kauttani. Joten, jos olet muslimi ja palvelet Allahia tai Muhammedia, olet matkalla 
umpikujaan. Jos ylistät itäisten uskontojen jumalia, kuten Buddha tai Shiva, olet matkalla 
umpikujaan. Sinun tarvitsee ylistää Jumalaa vain hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän 
nousi kuolleista ja kuoli syntiesi takia. Joten Jumala asetti Aatamin syvään uneen, ja hän toi esiin 
naisen. Ja nainen oli tehty hänen luusta ja lihasta. Alussa Jumala loi miehen ja naisen. Niin että he 
täyttäisivät maan. 

Kun suhteessa on kaksi naista, ja se etenee ystävyyden tuolle puolelle, se on iljetys Jumalalle. Kun 
suhteessa on kaksi miestä, ja se etenee ystävyyden tuolle puolelle, ja he ovat romanttisessa 
suhteessa keskenään, se on iljetys Jumalalle. Se on yksi syy, miksi Jumala tuhosi Sodoman ja 
Gomorran. Koska siellä oli hillitöntä homoseksuaalisuutta. Raamattu kertoo meille, että hän joka 
löytää vaimon, löytää hyvän asian. Ja hän on saanut Herran suosion. Tuo on minun vaimoni. Yksi 
mies, yksi nainen. Minulla oli tapana olla tällä listalla. Olin haureuden harjoittaja - seksi-intoilija. 
Minä makasin ennen avioliittoa. Kunnes Herra kertoi minulle, että tekemäni asiat vievät minut 
helvettiin. Joten minä kaduin moraalitonta elämäntyyliäni ja menin avioliittoon. Yksi mies, yksi 
nainen. 

Ja se on tapa, miten Jumala asian loi alussa. Raamattu sanoo, että Jumala loi suuret valaat ja kaikki 
elävät olennot, jotka liikkuvat ja joita oli paljon vesissä kukin lajinsa mukaan. Ja jokaisen siivellisen
oman lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Joten, jos sanot olevasi filosofi ja opiskelet 
evoluutiota etkä usko Jumalaan. Sinä halveksit silloin Jumalaa. Genesiksen kappale yksi kertoo, että
Jumala loi kaiken tämän. Minä haluan puhua evoluutioteoreetikolle. Minä haluan puhua jollekin, 
joka sanoo, että olemme apinoiden jälkeläisiä. Ja minä haluan asettaa sinut paikallesi, koska et 
koskaan löytänyt sitä kadonnutta linkkiä. Sinä et koskaan löytänyt sitä puoliapinaa ja puoli-ihmistä -
hybridilajia. Te olette yrittäneet löytää sitä tuhansia vuosia. Mutta te ette vaan löydä sitä vaan kaikki
mitä teillä on pohdiskelua ja mytologiaa. 
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Totuus on, ihmiset, että Jumala loi miehen ja naisen. Raamattu sanoo Luukkaan 6:ssa, siunattuja 
olette te, jotka janoatte nyt, sillä te tulette täyttymään. Siunattuja olette te, jotka itkette nyt, koska te 
tulette nauramaan. Siunattuja olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät kaltaistenne 
parista ja jotka moittivat teitä ja karkottavat teidät. Ja jotka sanovat, että nimenne on paholaisesta. 
Vain Jeesuksen Kristuksen takia. Ja tämä on sitä, mitä tapahtuu, kun sinusta tulee uudestisyntynyt 
kristitty. Sinun on jätettävä vanhat ystäväsi ja vanha elämäntyylisi. Kyllä sinä voit. Sinä voit katua, 
madam. Sinä voit kääntää selän synneillesi. Koska monet teistä tietävät, mikä on oikein ja väärin, 
mutta te jatkatte vääryyden tekemistä. Ja se tulee maksamaan sinulle.

Sinun on laskettava aikasi. Ainoa asia, mitä te teette, te pelaatte XBOX 360. Ainoa asia, mitä te 
teette, te katsotte pornografiaa. Ainoa asia, mitä te teette, te mastruboitte. Ja se on ainoa asia, mitä te
teette. Joka päivä. Samaa vanhaa asiaa. Te tulette kotiinne ja laitatte sälekaihtimet alas, etsitte 
vaseliinin, ja sitten te teette sitä syntiä. Ja sitten te pyydätte Jumalaa antamaan anteeksi. Muutama 
viikko menee eteenpäin ja te teette juuri saman asian uudelleen. Te katsotte pornoa. Teidän on 
tultava ulos tuosta kahleenkehästä ystäväni. Se on tapa, jolla saatana pitää sinua ansassa. Raamattu 
sanoo, hän, jonka Poika on vapauttanut, on todellakin vapaa. Raamattu sanoo, ettei miehen ole hyvä
katsoa naista himoiten, koska silloin hän tekee aviorikoksen sydämessään. Kun katsotte pornoa ja 
porn hubia, se on juuri sitä, mitä te teette: te teette haureutta ja aviorikosta. Ja te teette itsehaureutta,
kun teette sellaista. Itsensä saastuttamista. Se on sielusi saastuttamista. Saastuttamista. Henkesi 
saastuttamista. 

Minä haluan olla puhdas. Minä haluan olla Jeesuksen Kristuksen verellä puhtaaksi pesty. Minä 
kiitän Jumalaa, etten ole enää tällä listalla. Minä kiitän Jumalaa, että minut on vapautettu. Jeesuksen
Kristuksen, Lampaan, veren kautta. Halleluja. Aamen. 

Teidän on tehtävä myös niin. Teidän on tultava pois sieltä. Teidän on tehtävä sovinto Jumalan 
kanssa. Raamattu sanoo, Jeesus sanoo, minä olen maailman valo. Maailman valo. Hän joka kulkee 
minun perässäni, ei ole pimeydessä vaan hänellä on elämän valo. Minä näen, mitä tiellä on tulossa 
vastaan ja se näyttää hyvin kalpealta. Se on yksi ainoa uuden järjestyksen hallitus maailmassa ja 
kaikki painostavat pakotteet. Maailmanlaajuista. Koskaan ennen ei ole ollut vastaavaa tilannetta, 
kun olemme olleet vastaavan painostuksen alaisena. 

Valheet ja iljetykset ja tekopyhyys hallituksissa. Julkisessa terveydenhuollossa. 
Koulutusjärjestelmässämme. Se kertoo, että Jeesus Kristus on tulossa takaisin. Hän on aivan pian 
tulossa takaisin. Hän on tulossa noutamaan morsiamensa - Kristuksen morsiamen. Ja he tulevat 
olemaan yhdessä. He tulevat säästymään Jumalan vihalta. He ovat osa miehistöäni. He ovat minun 
joukkueeni. 

Minulla oli tapana olla syntinen. Minulla oli tapana elää synnissä ja minä tein parannuksen ja 
Jumala antoi anteeksi. Nyt minä vaellan vanhurskaassa elämäntyylissä Herran edessä. Olen kristitty.
Olen uudestisyntynyt kristitty. Minä en tunnusta kirkkokuntaa tai kirkkoa. Minulla on suhde 
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Herraan Jeesukseen Kristukseen. Minut on haudattu Kristuksen kanssa ja kasteessa minä nousin 
vedestä uuteen elämään Kristuksessa. Jumala täytti minut Hengellä - arvokkaalla Pyhän Hengen 
lahjalla. Siksi, minä voin huutaa: Abba - Isä. Minulla on tuo suhde. Miten on sinun laitasi? --Sinun 
täytyy painua hel###! Miksi minun pitää painua hel###, madam? Mikä erottaa minut satunnaisesta 
muslimista, joka seisoo täällä tai istuu tuolla ja kertoo teille Koraanista. Miksi sinulla on jotain 
kristittyä vastaan? --Ketkä menevät helvettiin? He, jotka eivät kadu, menevät helvettiin. 

--Miksi noiden täytyy katua, LGBT, miksi #### he eivät ole menossa helvettiin. Aivan, 
korinttilaisille kappale kuusi puhuu ihmisistä, jotka eivät pääse Jumalan kuningaskuntaan. --Sinä 
kylvät vihaa ja mistä sinä tiedät. Okei, tämä on aivan kuin Nooan päivinä. He kaikki nauroivat 
Nooalle, koska hän saarnasi vanhurskautta. Kunnes tulva tuli ja kaikki halusivat sisälle laivaan. 
Mutta se oli liian myöhäistä. Niin, madam. Kaksi metriä, kiitos. --Minusta tuntuu, että tämä 
tapahtuu alueellea jossa se ei ole tervetullut. Okei. Raamattu sanoo, menkää moottoriteille ja 
sivpoluille ja kutsukaa ihmiset sisään. Raamattu sanoo, seisokaa porteilla ja julistakaa Jumalan 
sanaa. Jumala haluaa meidän, evankelistojen, saarnaajien, seisovan siellä, missä ihmisiä kulkee. Ja 
hän ei halua, että kukaan meistä ottaa kiinni kuristusotteella ohikulkijasta. Ja sanoo: "Sinun pitää 
uskoa, mitä minä uskon." Ei, ei, ei.

Ainoa asia, mitä me teemme: me kylvämme Jumalan sanaa. Me saarnaamme synnistä. Monet 
ihmiset, madam, eivät ymmärrä, että nämä tässä kyltissä ovat syntejä. He tulevat kysymään 
kysymyksen ja me voimme osoittaa heille Raamatusta, miksi nämä ovat syntejä. --Jos olet 
urheiluintoilija? Kyllä, jos olet urheiluintoilija. No, se on subjektiivinen synti. Vain sinä voit 
määritellä, ja Jumala, jos olet urheiluintoilija. 

Raamattu sanoo 1.kor.6:9, ettekö tiedä, että jumalattomat eivät peri Jumalan kuningaskuntaa. Älkää
joutuko petetyksi, eivät haureuden harjoittajat, epäjumalanpalvelijat, avionrikkojat, naismaiset 
miehet, homoseksuaalit, varkaat, ahneet, juomarit, panettelijat, kiristäjät, peri Jumalan 
kuningaskuntaa. Joten, jos havaitsit, minä sanoin: epäjumalanpalvelijat. Joten, ihmiset, jotka 
harjoittavat elämäntyyliä, jossa... He ovat kokonaan urheiluun uponneita. He tietävät juostut jaardit, 
he tuntevat rekrykaudet, he tuntevat kaikki pelaajansa ja uudet tulokkaat ja he eivät jätä yhtäkään 
ottelua välistä ja he tukevat omaa joukkuettaan. Ja he jopa lyövät toisia ihmisiä, tiedäthän, koska he 
kannattavat eri joukkuetta. Mutta he eivät puhu Jumalasta.

He eivät tee Jumalan tahtoa. He eivät opiskele Raamattua. He eivät lainaa pyhiä kirjoituksia. Mutta 
he pystyvät kertomaan sinulle kaikki tilastot ja keskiarvot oman joukkueensa pelaajista. Se on 
epäjumalanpalvelusta. Pesäpallon ja jalkapallon katsominen suunnittelemattomasti - siinä ei ole 
mitään väärää. Mutta Jumala katsoo sydämeemme ja näkee, kun me olemme uponneet täysin 
johonkin asiaan. Ja se on kohta, missä asia kääntyy terveestä urheilun seuraamisesta 
epäjumalanpalvelukseksi. Ja kysymys ei ole vain ja ainoastaan urheilusta. Se voi olla Louis Vuitton.
Se voi olla antiikin keräämistä. Klassikkoautoja. Mikä tahansa kääntää sydämesi enemmän 
maailman suuntaan sen sijaan, että sydämesi kääntyy Jumalan puoleen - sellainen voi olla 
epäjumalanpalveluksen muoto. Joten, minä vain yritän kertoa sinulle totuuden, koska minulla oli 
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tapana olla urheiluintoilija. Kaikki pyöri urheilun ympärillä. Ja hyvin vähän Jumalan ympärillä. 

Kunnes Jumala tönäisi minua ja herätti minut horroksestani ja sanoi, että minä olen 
epäjumalanpalvelija. Konsertit, taitelijat, minä seurasin muutamaa koripallopelaajaa. Laitoin heidän
julisteitaan seinälle sänkyni yläpuolelle ja halusin olla kuin he ovat. Halusin heidän kenkänsä. Kun 
olin nuori, minulla ei ollut varaa kenkiin ja minä tein mitä tahansa saadakseni sellaiset kengät. 
Sellainen on kuluttavaa maallista himoa, joka kääntyy epäterveeksi tavaksi hengellisesti - 
epäjumalanpalvelukseksi. Ja epäjumalanpalvelijat menevät helvettiin. Koska Jumala ei halua, että 
sinä ylistät jotain toista enemmän kuin häntä ja hänen tahtoaan. 

Okei. Jeesus sanoi, ettei jokainen, joka sanoo; Herra, Herra, peri Jumalan kuningaskuntaa. Vaan 
sellainen henkilö, joka tekee Jumalan tahdon, joka on taivaassa. Okei, joten meidän on 
varmistuttava, että olemme Isämme asialla. Kuten sanoinkin, ei ole mitään väärää pesäpallo-ottelun 
katsomisessa tai maailmanliigan seuraamisessa. Minä teen sitä myös. Mutta minulla täytyy olla 
vahva tasapaino. En voi kuluttaa aikaani. Minun täytyy ylistää Isää. Minun pitää rukoilla. Minun 
täytyy nähdä Jumala ja pohdiskella hänen sanaansa. Minun pitää istua takapihallani ja katsoa hänen 
luomakuntansa kauneutta. Ja ylistää häntä. 

Okei, jos pystyn hurraamaan oman pesäpallojoukkueeni pelaajille, minun pitäisi myös kunnioittaa 
Jumalaa ja ylistää häntä sanallisesti kiittäen häntä. Okei, joten me emme vihaa ketään. Me emme 
halua, että ajattelet meidän olevan täällä varastamassa ihmisten vapauden. Koska en ole täällä 
osoittamassa aseella kenenkään päähän. Okei. Jeesus ja hänen sanansa vetoaa sellaisiin, jotka hän 
haluaa tuoda kuningaskuntaansa. Monet kulkevat tästä ohi, mutta on olemassa tiettyjä ihmisiä, jotka
tuntevat vetoa ikuisen elämän sanan suuntaan. Aivan samaan tapaan kuin silloin, kun Jeesus vaelsi 
täällä. He istuivat hänen ympärillään ja kysyivät kysymyksiä mestarilta. Ja hän opetti heitä Jumalan 
kuningaskunnasta - sääntöjä. Joten se on sitä, mitä me teemme, madam. Onko sinulla muuta 
kysyttävää? 

*****
Kun perustus on asetettu, sen jälkeen tulee rakennus.
*****
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