
Puhtaus – pastori Jentezen Franklin 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=He515z5cmWk 

Ylistäkää Herraa. Oletteko iloisia, että olette tulleet kirkkoon tänään. Tervetuloa teille kaikille ja kaikille 
kampuksille myös. Antakaa lämpimät tervetuliaistoivotuksen heille!  Kaikkiin osavaltioihin ja kaupunkeihin, 
olemme niin kiitollisia, että olette siellä. Tämä on Herran tekemä päivä ja me iloitsemme siitä! Ja olemme 
onnellisia tänään. Valitse kaksi tai kolme ihmistä viereltäsi ja sano heille: ”Jeesus on talossa tänään. Tervetu-
loa kirkkoon, on niin mukava nähdä sinut täällä tänään.” Ylistäkää Jumalaa.  

Jos teillä on Raamattunne mukana, ottakaa esille 1. Kor. 5 ja 1. Kor. 6, jotka ovat tämän aamun aiheena. 

Minä pidän muutamasta jakeesta, kun opetan ja saarnaan, mutta tänään aiheeni on hieman vakava. Puhun 
tänään aiheesta, jota ei välttämättä ole helppo niellä. Mutta aiheeni on linjassa sen kanssa, että se vie meidät 
lähemmäs Jeesusta. Onko kukaan kiinnostunut pääsemään lähemmäs Jeesusta? Minä kyllä haluan siunaukset 
omakseni, kun sana siunaus mainitaan, mutta minä otan myös vesirakkulat. Emme me tänään saa rakkuloita, 
älkää olko huolissanne.  

Mutta minä aion kertoa totuuden tänään ja painotan Jumalan totuutta tänään sellaisella tavalla, että siitä pu-
hutaan yhä vähemmän ja vähemmän yhteiskunnassamme tänä päivänä. Aion aloittaa tänään 1. Kor. 5, jos 
katsotte tuota kohtaa kanssani, minusta tuntuu siltä kuin olisin hyttynen, joka laskeutui lihavan miehen pääl-
le. En tiedä mitä tekisin, en tiedä mistä aloittaisin. Se on sitä, miltä minusta tuntuu juuri nyt tänä aamuna. 
Enkä ole varma haluanko mennä yksittäiseen jakeeseen ja maastoutua siihen.  Joten sallikaa minun kertoa, 
miten päädyin tähän, missä olen tänään. Onko se ok? Hyvä on.  

Haluan puhua ja käsitellä tänään aiheesta, josta olen tehnyt sarjan. Koska minulla on niin paljon materiaalia 
siitä. Muutama vuosi sitten pidin saarnan, jonka otsikko kuului: ”Pidä alusvaatteet ylläsi.” Siitä tehtiin myös 
kuvitettu viesti, joka lähetettiin kaikkialla Amerikoissa tuhansille teini-ikäisille. Viestini perustana oli Exo-
dus 28, jossa Jumala käski pappia pitämään päällään alusvaatteita, jotka olivat siis papin hienon vaatetuksen 
alla piilossa. Jumala sanoi papille, että jos tulet pappina Minun läsnäolooni ilman alusvaatteitasi, sinä kuolet. 
Jumala antoi minulle viestini aiheen, meidän sukupolvellemme, kyseisestä Raamatun kohdasta: ”Pidä alus-
vaatteet päälläsi.”  

Se tarkoittaa, etteivät ihmiset näe sitä, mitä olet sisältäsi vaan ihmiset näkevät vain ulkoisen olemuksesi. 
Vain Jumala ja pappi itse tiesivät, että kun hän peittää itsensä seksuaalisuuden ja puhtauden alueella, ja sillä 
on merkitystä Jumalalle. Seksuaalinen puhtaus merkitsee Jumalalle. Uskotteko siihen? Uskommeko, että 
seksuaalinen puhtaus todella merkitsee Jumalalle? Viimeaikaiset tilastot kertovat, että 68 prosenttia miehistä 
katsoo pornografiaa ainakin kerran viikossa. 18 prosenttia naisista katsoo pornoa. Yksi viidestä internetha-
kusanasta liittyy pornoon. Tämä asia oli piilossa takahuoneessa aikaisemmin, mutta nyt silminnähden porno-
graafisesta elämänkatsomuksesta on tullut tavallista. Yhä enemmän ja enemmän ja enemmän asioista keskus-
tellaan ja niitä nähdään täysin avoimesti.  

Sexting tarkoittaa sitä, kun teini-ikäiset, nuoret ihmiset ja vanhat ihmiset paljastavat itsensä alasti jollekin 
toiselle ihmiselle tekstin muodossa. Ilmiö on valtavassa nousussa tilastollisesti. On hälyttävää, mitä ympäril-
lämme tapahtuu. Vaikuttaa lähes siltä kuin turtuneisuus on vallannut tuon alueen. Jeremia sanoo, että tulee 
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vielä päivä, jolloin ihmisillä ei enää ole kykyä punastua. Uskon, että elämme tänään tuota päivää, jolloin 
ihmiset ovat menettäneet kykynsä punastua. Minä tunnustan turtuneisuuteni. Kaksikymmentä vuotta sitten 
asiat, jotka silloin olisivat järkyttäneet minua, ne eivät enää järkytä minua. Lähes kaikki mitä minä näen ja 
kuulen televisiossa ja jopa julkisilla paikoilla. Haluan saada huomionne keskittymään tähän asiaan. Haluan 
saada huomionne keskittymään seksuaaliseen puhtauteen. Haluan kertoa teille, miten tärkeää se on ja mitä se 
merkitsee ja miten paljon se merkitsee Jumalallemme.  

Joosefin elämässä, Genesiksen kappaleessa 39, te tiedätte tarinan kuinka Joosefia houkutteli kaunis, kaunis 
nainen, jonka mies oli lähtenyt kaupungin ulkopuolelle hoitamaan yritystoimiaan. Potifar  oli hänen nimensä. 
Potifarin vaimo oli havainnut Joosefin erittäin komeaksi  ja erittäin hyvän näköiseksi kerrotaan kirjoituksis-
sa. Vaimo oli havainnut tämän ja hän vilkuili Joosefia kerrotaan Raamatussa. Ja sitten sopivalla hetkellä, 
vaimon ajattelussa, kun hänen miehensä oli poissa kaupungista, ja Joosef on yksin työssään Potifarin talossa, 
vaimo tulee ja sanoo Joosefille: ”Makaa kanssani tule sänkyyn kanssani.” Ja tuolla hetkellä Joosefin oli koh-
dattava seksuaalinen puhtaus omassa elämässään.  

Ja ensimmäinen asia, jonka Joosef tilanteessa tekee, hän antaa kaksi perustelua seksuaaliselle puhtaudelle. 
Kun vaimo sanoo: ”Makaa kanssani. Miksi et tule kanssani sänkyyn?”, Joosef antaa kaksi syytä sille, miksi 
hänen ei pidä tehdä sitä Genesiksen kappaleessa 39. Joosef sanoo: ”Miehesi on ollut hyvä minulle. En voi 
tehdä sellaista pahaa tekoa Jumalan silmien edessä.” Meidän on ymmärrettävä nuo kaksi motivaatiota, jos 
haluamme pysyä seksuaalisesti puhtaana. Ensimmäinen niistä on se, että seksuaalinen synti merkitsee Juma-
lan lain rikkomista. Se ei ole hyväksyttävää. Se ei ole ok vaikka olen vain ihminen. Seksuaalinen synti on 
Jumalan lain rikkomista.  Joosefin mukaan kaksi perustelua seksuaaliselle uskollisuudelle ovat , ensinnäkin 
hän sanoo: ”Minä en aio pettää niitä, jotka ovat olleet hyviä minulle.” Sanokaa kaikki perässäni: ”Minä en 
aio pettää niitä, jotka ovat olleet hyviä minulle.”  

Olen kirjoittanut muutaman asian paperille: ”En aio pettää vaimoani”, ”en aio pettää miestäni”, ”en aio pet-
tää lapsiani”, ”en aio pettää vanhempiani ja tuottaa häpeää isoäidilleni”. En aio pettää niitä, jotka ovat olleet 
hyviä minulle. En aio pettää tätä kirkkoa. En aio pettää vanhimmistoa (=hallitus), kirkon jäseniä ja ihmisiä, 
jotka ovat uhranneet ja työskennelleet niin kovin paljon rakentaakseen tämän paikan. En aio pettää yhtäkään 
kampusta. Ensimmäinen syy, jonka Joosef antoi oli se, että hän ei aikonut pettää niitä ihmisiä, jotka olivat 
olleet hyviä hänelle. Hän sanoi, ettei aio pettää niiden ihmisten hyvyyttä, ystävällisyyttä ja niitä ihmisiä, jot-
ka ovat osoittaneet hyvyyttä minulle. Se on melko voimakas viesti, eikö vain. En aio pettää henkilökuntaa ja 
heidän perheitään, jotka katsovat minuun omana johtajanaan. En aio olla niin itsekäs. En aio olla niin oma-
hyväinen. En aio olla niin mielihyvää etsivä epäjumalan palvoja. En aio tehdä sitä heille, jotka rakastavat 
minua.  

Toiseksi Joosef sanoo, ettei hän aio pettää Jumalaa. Synti, seksuaalinen synti on synti Jumalaa vastaan, Ju-
malaa, jota minä rakastan. 1. Kor. 6:9: ”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Äl-
kää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 
eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.” Et voi 
löytää Jumalan sanasta kohtia, joissa sanottaisiin, että nämä asiat, joita olen harrastanut ja tavanomaisesti 
tehnyt omassa elämässäni, olisivat Jumalan silmissä hyväksyttäviä. Sinä sanot vain: ”Sillä ei ole väliä.” Sel-
laista opetusta ei löydy Raamatusta.  



Evankeliumi katkaisee tavanomaisen synnin mallin. Jos seksuaalinen synti on oman elämäsi malli – katkea-
maton ja kasvava. Jos seksuaalinen moraalittomuus on katkeamaton ja kasvava malli elämässäsi, sinä et ole 
pelastunut. Sinä petät itseäsi. Sinä et ole varma pelastuksestasi. Raamattu sanoo 2. Kor. 5:17: ”Kuka tahansa 
on Kristuksessa, hän on uusi luomus.” Vanhat asiat on taakse jäänyttä elämää. Jos elät samalla tavalla kuin 
maailmassa ollessasi, sinä et ole pelastunut. Vanhat asiat ovat jääneet taaksesi. Havaitkaa, kaikista asioista 
on tullut uusia asioita. Kun Pyhä Henki tulee elämääsi, Hän alkaa pyhittämään sinua. Hän antaa sinulle syn-
nin tunnon. Hän alkaa puhdistamaan sinua. Hän alkaa ottamaan sinusta pois niitä osia, jotka olivat sinulle 
ominaisia ennen  kuin Kristus tuli elämääsi. Ja jos et pysty sanomaan: ”Minä olin, mutta en ole enää.”, eikä 
kysymys ole täydellisyydestä vaan kysymys on kasvusta. Minä vastustan houkutusta. Minulla oli tapana, 
mutta ei enää. En tee sitä niin paljon enkä niin usein. Jos elämässäsi ei ole kasvavassa määrin Kristuksen 
ominaisuuksia, sinä menet helvettiin. Kun valmistelin tätä saarnaa yksityisessä rukoushuoneessani, edellinen 
oli sitä, mitä Herra käski minun kertomaan teille. Sinä et ole pelastunut. Sinä petät itseäsi. Amerikan saarnas-
tuoleista kuullaan viesti: ”Sinulla on kaikki hyvin. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin kohdallasi. Kaikki on 
hyvin kohdallasi. Kaikki on aivan hyvin kohdallasi.” Jos synti kasvaa isommaksi, isommaksi ja isommaksi 
elämässäsi, asiat eivät ole hyvin kohdallasi.” Ja sinun on murruttava Jumalan edessä. Sinun tulee syvästi, 
syvästi murtua Jumalan edessä sen takia, mitä olet tekemässä. Sinä et tarvitse toista Jumalanpalvelusta. Sinä 
tarvitset Pyhän Hengen pistoksen omassa tunnossasi.  

Pyhän Hengen täytyy saada sinut polvistumaan ja täydellisesti alistumaan jälleen. Pyhän Hengen täytyy saa-
da sinut vakuuttuneeksi (synneistäsi) syvällä sielussasi. 1. Kor. 6:18: ” Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, 
mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistan-
sa vastaan.” Valehtelu on ruumiisi ulkopuolella. Varastaminen on tuolla ulkopuolella. Mutta Hän sanoo, että 
jos teet seksuaalisen synnin, sinä tuhoat oman sielusi. Synti asettaa kirveen sielusi juurelle. Sinä tuhoat ruu-
miisi. Sinä tuhoat sielusi. Sinä tuhoat voitelusi. Sinä tuhoat hengellisen ihmisen. Sinä tuhoat näkysi. Sinä 
tuhoat korvasi kuulla Jumalan äänen. Sinä tuhoat silmäsi, Jumalan pelkosi, Jumalan kunnioituksesi, ylistyk-
sesi, kiitoksesi. Se vastaa sitä kun hakkaisit sisälläsi olevan hengellisen miehen tai naisen runkoa poikki kir-
veellä, kun teet seksuaalista moraalittomuutta. Se tuhoaa sen, mikä on sisälläsi.  

Efesolaiskirje 5:5: ”Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä 
ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.” Ja sitten 
se jatkuu: ” Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha totte-
lemattomuuden lapsia;” Eikö tuo ole jo jotain? Tyhjiä puheita: ”Blaa, blaa, blaa, blaa, mukavia saarnoja, 
kivoja saarnoja, bla, bla, bla, bla.” Saarnat, jotka tuntuvat mukavilta, eivät ikinä, ikinä, ikinä, koske asioihin, 
jotka eivät ole Kristuksen kaltaisia elämässämme. Hän sanoo, että kun alat elämään moraalittomasti, sinä 
menet valtavirran mukana ja alat kuuntelemaan tyhjiä puheita sisältäviä saarnoja – ainoastaan niitä. Sinä et 
halua kuulla tämän kaltaista viestiä, mitä minä parhaillaan kerron teille. Sinä menet jonnekin muualle, jossa 
sinun päälakeasi silitetään. Sen sijaan, että siellä puhdistettaisiin sielusi Jumalan sanan totuudella. Ja se on 
totuus. Hölmöjä saarnoja.  

Ja se on ihan hyväksyttävää. Meillä pitää olla hauskaa välillä. Tiesittekö, että minä saarnaan tasapainotetusta 
ruokavaliosta. Me emme koskaan tiedä, mitä on odotettavissa. Mutta me tarvitsemme myös tämän kaltaisia 
saarnoja. Hän sanoo, että te pääsitte vapauteen yhden kerran. Sitten Hän jatkaa, että vaeltakaa valossa. Te 
olitte pimeydessä aikanne, nyt vaeltakaa valossa aivan kuten valon lapsien tulee vaeltaa. Heprealaiskirje 
13:4: ” Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja 



avionrikkojat Jumala tuomitsee.” Kun kohtaatte ongelmia avioliitossanne ja fyysinen läheisyytenne kärsii 
sen seurauksena, silloin vihollinen iskee. Raamattu sanoo, ettei teidän tule keskeyttää yhdyselämäänne puo-
lisonne kanssa avioliitossa kuin vain muutamaksi päiväksi. Sen pitäisi olla paastoamisen aikaa. Kuinka pal-
jon sitä tapahtuu? Mutta todellinen vaara on olemassa, josta Raamattu sanoo, ettei Saatana saa etulyöntiase-
maa avioliitossanne.  

Seksi on hyvää avioliiton rajojen sisäpuolella. Jumala ei salli sinun menevän avioliiton ulkopuolelle seksuaa-
lisen helpotuksen tähden. Se ei ole raamatullista. Se ei ole sitä, mitä Raamattu opettaa. Sinä sanot: ”Me em-
me tule toimeen ja se antaa minulle oikeuden seksuaaliseen helpotukseen jollain toisella tavalla.” Ei! Sallikaa 
minun opettaa teitä hieman. Avioliitto on suunniteltu sillä tavalla, että se on armoton, armoton, itsekkyydelle. 
Jumala on suunnitellut avioliiton sillä tavalla, että jos ette tule toimeen ettekä ole läheisessä yhteydessä kes-
kenänne aviovuoteessa, sen tarkoitus on viedä teidät syvemmälle avioliiton ongelmiin osoittaakseen teille 
ongelmat ja korjataksenne ne, jotta voitte olla yhtä jälleen eikä antaa tekosyytä lähteä avioliiton ulkopuolelle. 
Jos vaimollani, Charisella, ja minulla on riita, minulla ei ole tekosyytä mennä avioliiton ulkopuolelle seksu-
aalisen helpotuksen taksia. Todellisuudessa jos todella haluan helpotuksen, minun täytyy tarkastella avioliit-
toni ongelmia syvemmältä, jos haluan ratkaista ne ja sanoa: ”Anna anteeksi, puhutaan asiasta, puhutaan siitä 
yhdessä.”  Raamatun mukaan nuo ongelmat ovat juuri sitä varten, että ne saavat teidät jälleen läheiseen yh-
teyteen. Koska sinähän sanot: ”Lähden avioliiton ulkopuolelle ongelmiemme takia.”, mikä on ehdottomasti 
väärin.  

Ymmärrättekö, että te särjette Jumalan sydämen. Ymmärrättekö, että katumattomat seksuaalista moraalitto-
muutta tekevät ihmiset särkevät Jumalan sydämen. Ilmestyskirja 21:8: ”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja 
saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa 
on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." Kun rikon Jumalan lakia sek-
suaalisen synnin alueella, galatalaiskirje 6-7 sanoo: ” Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä 
mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.” Mehän emme halua kuunnella tämän kaltaista saarnaamista, 
mutta minulla oli tapana saarnata tätä kun olin teini-ikäinen ja nuori. Silloin puhtaus oli tärkeää. Puhtaus 
merkitsi paljon. Me emme maanneet ystäviemme kanssa, me emme maanneet 14-15 eri ihmisen kanssa en-
nen kuin täytimme 20 vuotta. Koska me pelkäsimme, että joudumme eksyksiin ja Jumala ei salli itseään pil-
kattavan ja mitä kylvämme sitä niitämme. Jumala ei salli sinun elävän sillä tavalla ilman seuraamuksia.  

Se ei tule tapahtumaan. Se voi olla seksitauti. Se voi olla sydänsuru. Se voi olla häpeä. Se voi olla abortti. Se 
voi olla raskaus. Sinä et voi järjestelmällisesti elää seksuaalisen moraalittomuuden mallin mukaista elämän-
tapaa ja päästä pälkähästä seurauksetta. Jumala tietää, että jos niin tapahtuisi, sinä sanoisit: ”Näköjään, tähän 
kirjaan, Raamattuun, ei ole luottamista.” Näköjään minulla voi olla salainen elämä ja Jumala hyväksyy sen, 
johon vastaus kuuluu: ”Ei. Paljastuminen on varmaa.” No, minä olen saarnaaja ja minä teen jotain typerää 
salassa. Haluan teidän kuuntelevan minua. Paljastuminen on varmaa, jos jatkan sitä ja sallin sen taloni seini-
en sisäpuolella. On eri asia tehdä virhe ja katua ja todella kääntää selkänsä sille. On aivan eri asia, kun ruokin 
pahuutta ja ilkeyttä elämässäni. Paljastuminen on varmaa! Kirjoittaisitteko tuon muistivihkoihinne. Jos teillä 
on oltava jääkaapin ovessa muistilappu, liimatkaa tuo siihen. Jatkakaa tekemästä sitä, minkä Jumalan sana 
kieltää ja paljastuminen on varmaa.  

Haluatteko toisen jakeen? Eikö tämä ole mukavaa tänä aamuna? Numbers 32: 23: ”Mutta jos ette näin tee, 
niin katso, te rikotte Herraa vastaan ja saatte tuntea syntinne palkan, joka kohtaa teitä.” Joku voisi sanoa: 



”Syntisi tulee kaikkien tietoon!” Hymyile vielä kun voit, mutta sinä joudut tilille synnistäsi. Jatka vain ja 
ajattele pääseväsi pälkähästä. Se tulee julkisuuteen! Jumala ei pelkää sitä seuraavaa sotkua. Tarkastelkaa 
kaikkia saarnaajia, elokuvatähtiä, ihmisiä – Jumala ei pelkää sotkua. Kun Hän sanoo, että on puhdistuksen 
aika, hän häpäisee sinut. Sinä sanot, ettet halua saarnata tätä. Minä saarnaan tätä ja tiedän, että minun on 
elettävä sen mukaan. Tämä pahenee. Seuraukset ovat eksponentiaalisia. Toisin sanoen Hän sanoo, jos kylvät 
vastatuuleen, niität pyörremyrskyssä. Se tulee maksamaan sinulle. Se tulee maksamaan sinulle. Anteeksi 
anto ei puhdista seurauksia. Jos valitset synnin, valitset osaksesi kärsimyksen.  

En puhu heikosta hetkestäsi tai jostain vastaavasta. Puhun siitä, kun synnillisestä elämäntavasta on tullut 
malli. Siitä kun synnistä on tullut osa elämäntapaasi, se on tavanomaista sinulle, sinä suunnittelet sitä ja se on 
osa sinua juuri tällä hetkellä. Jumala rakastaa sinua liian paljon, että hän jättäisi sinut syntiesi keskelle. Jos 
valitset synnin, sinä valitset kärsimyksen. Sitä jota Jumala rakastaa, sitä hän oikaisee. Hän kurittaa. Hän oi-
kaisee. Kaiken, minkä Hän kieltää, on sinun siunaukseksi. Kuunnelkaa, hetken mielihyvä voi ryöstää per-
heeltäsi kristillisen elämäntavan perinnön! Minulla on perintönäni isäni ja äitini ja heidän avioliittonsa, jonka 
he ovat pitäneet yhdessä. Isäni oli uskollinen vaimolleen ja hän oli uskollinen isälleni. Ja nyt Charise ja minä 
olemme olleet avioliitossa 32 vuotta – olemme olleet uskollisia toisillemme. Voisin heittää kaiken mainitun 
menemään yhdessä yössä. Se ei ole sen arvoista! Kristillisen elämäntavan ja Jumalan palvelemisesta seuraa-
va perintö voidaan menettää hetkessä jonkun typerän ihmissuhteen tai muun hölmön, itsekkään, asian vuok-
si.  

Haluan jatkaa nopeasti ja antaa teille muutamia ajatuksia viestini viimeisessä osassa. Tuomarien kirjassa 16 
nähdään seksuaalisen synnin seurauksia Samsonin elämässä. Tuomarien kirjassa 14 Samson näkee filis-
tealaisen naisen, mikä vastaa sitä, että menet naimisiin Isiksen jäsenen kanssa. Te tiedätte sen terroristijärjes-
tön. Samson on juutalainen ja hän näkee filistealaisen tytön. Hän sanoo, tämä on hullua, vaikka he ovat kan-
sakunta, jota vastaan Samson on kasvatettu taistelemaan. Minä haluan himokkaasti olla yhteydessä sinuun. 
Voisiko olla niin, että juuri ne henget, joita vastaan meidän sukupolvemme on kasvatettu taistelemaan, ovat 
niitä henkiä, joihin kirkko on tottunut ja maallistunut niin paljon, että kirkko keskustelee demoneiden kanssa, 
joita vastaan meidän tulisi taistella. Te tiedätte nämä: riippuvuus kuten alkoholismi, huumeriippuvuus tai 
seksuaalinen moraalittomuus. Me olemme läheisessä keskusteluyhteydessä näiden asioiden kanssa – me 
juhlimme heidän kanssaan! Kirjoituksissa puhuttiin villistä elämästä ja juhlista ja juomingeista, joissa juo-
daan 6-pack toinen toisensa jälkeen ja sitten me menemme ja kutsumme nuo samat henkilöt kirkkoon kans-
samme.  

Se ei toimi tuolla tavalla. Ihmisten välillä on ero - niiden välillä jotka ovat pelastuneet ja jotka eivät ole. Ja 
mehän emme pidä tästä, koska me haluamme paketoida itsemme kauniiseen ulkokuoreen ja olla aivan kuten 
maailmassa ollaan lukuun ottamatta sitä, että minä rakastan Jeesusta. Se ei mene niin! Jos sinulla ei ole ris-
tiäsi, sinä et seuraa Jeesusta! Hän sanoi isälleen, Samson sanoi, hakisitko hänet minulle vaimoksi puolestani. 
Kuka tekee tuollaista? Hänellä oli valtaongelma. Hänen vanhempansa sanoivat Samsonille: ”Poika, hän ei 
ole oikea sinulle.” Todella, he sanoivat pojalleen, että hän ei ole oikea sinulle vaan sinun on otettava joku 
heprealainen tyttö kuorosta. Antakaa kun kerron, mitä se tuli maksamaan hänelle. Seksuaalisen synnin seu-
raukset maksoivat hänelle. Hän menetti tehtävänsä. Hänellä ei enää ollut näkyä. Minä takaan teille, että jos 
jatkat seksuaalisessa synnissä, on vain ajan kysymys, kun sinä menetät näkysi. Raamattu sanoo, että siellä 
missä ei ole näkyä, ihmiset hävittävät kaikki rajoituksensa.  



Tapa, jolla saatte teini-ikäiset elämään puhtaasti, ei ole se, että heille annetaan enemmän ja enemmän sääntö-
jä ja enemmän ja enemmän kuria. Mikä on hämmästyttävää mielestäni, on se, että jotkut jalkapallojoukkueen 
urheilijoista ovat täysin pakanoita, mutta he eivät koske huumeisiin, koska heillä on näky pelata jalkapalloa. 
Niinpä jos haluat enemmän kuria (puhtautta) teini-ikäisten elämään, sinun on annettava heille enemmän nä-
kyä siitä, mihin heidän elämänsä on menossa. Ja mitä enemmän näkyä on olemassa, sitä enemmän on ole-
massa kurinalaisuutta. Se on totta omassa elämässäni ja se on totta teidänkin kohdallanne. Sinä olet kaikkein 
vaarallisimmassa paikassa silloin, kun olet menettänyt näkysi. Ja voit olla erittäin menestynyt, mutta jos si-
nulla ei ole näkyä edessäsi eikä unelmaa edessäsi eikä sinulla ole tehtävää tiedossasi, miksi elät, se on vaaral-
lista. Koska kun olet tyhjäkäynnillä, olet vaarallisessa paikassa. Se on sitä, kun olet menettänyt tehtäväsi. 

Toiseksi Samson menetti, ja tämä on iso asia, seksuaalisen synnin seurauksena hän menetti maalaisjärjen. 
Oletteko nähneet sellaista tapahtuvan? Oletteko nähneet ihmisten alkavan tekemään asioita, joista olet ihme-
tellyt, miksi he tekevät noin. He eivät edes ajattele. Neljä kertaa Delilah sanoi, että kerro minulle salaisuutesi. 
Ja neljä kertaa hän kertoi valheen ja sanoi, että se oli salaisuus. Joka kerran kun Samson heräsi, filistealaiset 
olivat hänen kimpussaan ja hän tappoi heidät. Ja hän tappoi heidät. Ja hän tappoi heidät. Ja hän tappoi heidät. 
Ja kun Samson lopulta kertoi perhesalaisuuden, hän menetti voimansa. Naisella ei ollut hyvät mielessään. 
Eikö tilanteessa pitäisi käyttää maalaisjärkeä. Hän menetti maalaisjärkensä. Sinä poltat pilveä (huumeita) yhä 
enemmän ja enemmän ja menetät työpaikkasi. Eikö siinä pitäisi käyttää maalaisjärkeä? Sinä menetät kaiken 
ja sinut tuomitaan laittomuuksista. Kuitenkin sinä yhä jatkat huumeiden käyttöä. Eikö siinä tilanteessa pitäisi 
käyttää maalaisjärkeä? Juot pääsi täyteen joka päivä. Ajat alkoholin vaikutuksen alaisena autoa ja kuitenkin 
jatkat juomistasi. Minne on kadonnut maalaisjärki? 

Synti aiheuttaa sen, että menetät näkysi ja menetät maalaisjärkesi. Näitä on vain neljä. Sinä menetät pelkosi. 
Hänen olisi pitänyt olla peloissaan ja painaa jarru pohjaan eikä kaataa bensaa nuotioon. Hän etenee nope-
ammin ja nopeammin – se on sitä, mitä synti tekee. Sinä tiedät, että sinun pitäisi lopettaa. Sinä tiedät, että et 
tee oikein. Sinä tiedät, että olet rappeutumassa fyysisesti. Sinä tiedät, että sinut löydetään. Sinä tiedät, että 
vastassasi on seinä. Sen sijaan, että painaisit jarrun pohjaan, sinä lisäät vauhtia ja isket kaasun pohjaan. Olet 
menettänyt pelkosi.  

Viimeiseksi menetät Jumalan suosion. Seksuaalinen synti aiheuttaa sen, että menetät Jumalan suosion elä-
mässäsi – kaikki menestys joka sinulla on tällä hetkellä, on Jumalan suosion ansiota. Kun annat tuon suosion 
kadota elämästäsi. Raamattu kertoo, että Samson heräsi, kerrottuaan salaisuuden, hän puhui itsekseen, että 
Herran Henki tule minuun aivan kuten ennenkin. Minulla on ollut se, minulla on aina ollut se, minä olen aina 
saanut sen, ja hän meni taisteluun ja kesken taistelun hänelle valkeni ja hän toivoi, ettei Herran Henki olisi 
lähtenyt hänestä. Hän oli menettänyt Jumalan suosion. Se ei tapahtunut ensimmäisellä kerralla, toisella ker-
ralla, kolmannella kerralla, neljännellä kerralla – se ei ole Jumalan tekosyy synnillesi vaan Jumalan armoa. 
Mutta tulee aika, jolloin jatkuva ja tavanomainen synti elämässäsi, josta Pyhä Henki on vakuuttanut sinut 
(tiedostat että kyseessä on synti), maksaa sinulle Jumalan suosion.  

Vaimo alkoi kiusaamaan Samsonia. Mitä sinä haluat pastori? Minä haluan Jumalan murskaavan sinut syntie-
si alle. Me olemme kaikki olleet siellä? Me olemme kaikki tehneet sitä. Olemme kaikki pyytäneet anteeksi 
antoa, mutta mitä ikinä teetkin, älä salli sen pysyä elämässäsi. Jotkut ihmiset tulevat kirkkoon sunnuntai-
aamuisin, aukaisevat autonsa takakontin, ottavat Jeesuksen esiin ja kantavat sen kirkon penkkiin istumaan. 
He juttelevat hänelle ja laulavat hänelle, nostavat Jeesuksen ylös ja laittavat takasin autonsa peräkonttiin ja 



ajavat tiehensä toivottaen: ”Nähdään ensi sunnuntain.” Minun pitää poistaa kaikki järkeily seksuaalisesta 
synnistä. Minä ansaitsen tämän. Minä olen tehnyt kovasti töitä tämän eteen. Tämä on minun ainoa heikkou-
teni. Olen hyvä ihminen. Minä pystyn tähän. Minä hallitsen tämän. Minun on poistettava kaikki järkeily sek-
suaalisesta synnistä, jos haluan pysyä puhtaana 2000-luvulla. Kukaan ei tule koskaan saamaan selville. Kuu-
lostaa ihan siltä, että suurin ongelmasi on se, että ihmiset saavat tietää asiasta. Ymmärrättekö, että Jumala 
tietää. Huh, tämä on kovaa. 

Jos elät yksin, sinun on välteltävä intiimiä koskettelua. Sinulla on oltava rajat. Sinun on kartettava tarpeeton-
ta seksuaalista ärsytystä. Hyvä on, kerron tarinani. Olen kasvattanut neljä tyttöä. Kerroin tytöilleni, parhaan 
kykyni mukaan, voit opettaa heille oikein ja he joko noudattavat tai eivät noudata, mutta minä tein parhaani 
ja Charise teki myös. Nuoret tytöt ja nuoret naiset, te ette hyppää pojan kainaloon, kun seurustelette. Te ette 
istu hänen sylissään ja anna hänelle halauksia kaikkien nähden painautuen toisianne vasten. Eikö tämä ole 
tarpeeksi selvästi sanottu? Te ette anna hänen laittaa kättään taskuunne odottaessanne elokuvateatterissa lip-
pukassalla – paitsi jos hän omistaa sen. Se ei vain ole sopivaa. Se ei vain ole oikein. Se ei ole vain normaalia. 
-”Me emme harrasta seksiä.” Todellako. Älkää laittako uunia päälle, jos ette aio leipoa siellä jotain. Jos te 
laitatte uunin päälle, se kuumenee niin kuumaksi, että siellä on paistettava jotain. Ja pukeudu sillä tavalla, 
kun haluat pukeutua. Jos käytät erittäin lyhyttä hametta vain siksi, että on kuuma, ei tarkoita, ettetkö voisi 
pukeutua siveellisesti. He ovat 15 tai 16 vuotiaita ja kaikki on näkyvillä. Jopa uimarannalla kaikki on näky-
villä. Älkää juosko rannalla ja menkö ostamaan ruokaa ravintolasta – laittakaa edes t-paita päällenne. Olen 
pahoillani. Tiedän. Tiedän. Tiedän.  

Tämä on sitä, mitä minä teen. Minä vain yritän auttaa teitä. Jos et kunnioita kehoasi, kukaan muukaan ei tee 
sitä. Ja hei pojat, te sanotte, että hän halusi sitä ja se on heidän oma syy. Hei pojat, jos olette kristittyjä ja hän 
tulee eteenne täysin alastomana, juoskaa karkuun henkenne edestä – se on haureutta. Sinä myös kaveri! En 
mahda mitään itselleni. Kyllä sinä mahdat! Kyllä sinä voit. Sinä valitset oikeassa olemisen – moraalisuuden. 
Sanoisin vielä yhden asian ja sitten olen valmis. Paikallaan oleminen on ongelmien kutsumista kylään. Älä 
vietä liian pitkiä aikoja yksin, jos seurustelet. Tai sanotaan, että olet eronnut ja seurustelet uudelleen, mikä on 
hienoa. Sinä toivot parasta ja toivot, että olet parantunut ja kaikkea sitä. Älä vietä liian pitkiä aikoja yksin. 
Vietä aikaa toisten kristittyjen kanssa.  

Raamattu sanoo, että älkää kieltäytykö kokoontumasta yhteen ja me ajattelemme, että se tarkoittaa ainoas-
taan kirkkoa. Ehkä se tarkoittaa sitä, että vietämme aikaa yhdessä kristittyjen ystäviemme kanssa perjantai-
iltana sen sijaan, että viettäisimme aikaa ostoskeskuksessa. Jos olet halpa. Vietä aikaa kristittyjen ystävien 
kanssa. Nuorisoryhmässä me vietimme aikaa perjantai-iltaisin ja jos seurustelimme, me menimme ja söimme 
pitsaa yhdessä. Kyllä me menimme ulos yhdessä. Ollaan todellisia. Älkää suudelko. Älkää kosketelko. Ei 
siinä ole mitään vikaa. Mutta siinä on vikaa, jos olet yksin kolme tuntia. Jonkun pitäisi tietää, missä sinä olet. 
Jonkun pitäisi tietää, mihin aikaan sinun pitäisi olla kotona. Jonkun pitäisi tietää. Näin sen pitäisi olla. Näin 
se on. Joten, viettäkää aikaa kristittyjen ystävien kanssa. Enemmän. 

Haluaako kukaan olla puhdas? Haluaako kukaan olla tahraton? Amerikassa virtaa viemäri tänä päivänä. Por-
nografiaa ja roskaa on kaikkialla tänä päivänä. Ja jos ajattelemme, että me vain virtaamme sen läpi ja ettei se 
vaikuta meihin mitenkään, me petämme itseämme. Meidän täytyy ottaa kirjamme esille uudelleen ja muistut-
taa itseämme ja uudistua hengeltämme ja mieleltämme, että kehoni ei ole haureutta varten vaan Herraa var-
ten. Ja Herra on kehoani varten, sanovat kirjoitukset. Taputtakaa käsiänne ja sanokaa, aamen. Taputtakaa 



käsiänne ja sanokaa: ”Aamen.” Jokaisella kampuksella sanokaa aamen. Miehet rakastakaa vaimojanne ja 
vaimot kunnioittakaa miehiänne. Nuoret ihmiset kunnioittakaa vanhempianne. 

Kun olet seksuaalisesti moraaliton, häpäiset ihmisiä, jotka rakastavat sinua. Seksuaalinen synti häpäisee Ju-
malaa, joka lähetti Poikansa kuolemaan sinun puolesta. Joten murtukoon se sinussa tänä aamuna. Joten anne-
taan sen puhdistaa sinut tänä aamuna. Joten annetaan sen vapauttaa sinut, koska ei sellaisessa elämäntavassa 
ole vapautta. Siinä on syyllisyyttä, siinä on häpeää ja siinä on tuomiota etkä voi peitellä sitä mitenkään. Jos et 
elä oikein, sinulla ei ole rauhaa. Jokainen tässä huoneessa ja jokainen kaikilla kampuksilla voisitteko nousta 
seisomaan. Älkää liikkuko ja jos liikutte, oletan, että teillä on ongelma, josta olen saarnannut tänään. Jokai-
nen pää painuu ja kaikkien silmät sulkeutuvat. En tiedä, miten päättäisin tämän, koska en ole ajatellut tätä 
läpi. Minulla ei ole koskettavaa tarinaa tai hauskaa juttua kerrottavaksi teille.  

Minä vain kerron teille, että jos joku haluaa seurata minua, kieltäköön hän itsensä. Eikö tuo kuulosta evanke-
liumilta? Kieltäköön hän itsensä ja nostakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Silloin hän on minun opetuslap-
seni. Kaikki tässä huoneessa nostakoon kätensä enkä pyydä teitä tulemaan tänne eteen vaan tämä on sinun ja 
Jumalan välistä tänä aamuna. Mutta haluan teidän nostavan kätenne korkealle. Haluan teidän sanovat, mitä 
David sanoi. Hän sanoi, tarkastelkaa minua ja koetelkaa minua ja katsokaa löydättekö minusta mitään pahaa. 
Jos elämässäni on jokin osa, joka on synnillistä ja johon synti on juurtunut, minne minä olen asettunut ja 
mistä minä olen antanut tavanmukaisesti tulla elämäni malli, minä pyydän sinua Pyhä Henki, puhdista minut. 
Puhdista minut salaisesta synnistä. Puhdista minut salaisista virheistä. Puhdista minut, hyvä Jumala. Hän 
sanoi, tutkikaa minua ja koetelkaa minua ja katsokaa, onko minussa mitään pahaa tapaa. Ero synnin ja pa-
huuden välillä on siinä, kun sinä tiedät, kun sinä tiedät, mitä olet tekemässä. Sinä tiedät, miten  väärin se on. 
Sinä olet vakuuttunut siitä, miten väärin se on ja kieltäydyt kuulemasta Hengen ääntä.  

Juuri nyt antautukaa ja sanokaa: ”Herra, minä antaudun sinulla tänä aamuna. Minä annan kehoni sinulle elä-
vänä uhrina, pyhänä ja hyväksyttynä sinulle.” Jokainen koskettakaa silmiänne ja sanokaa: ”Kuten Job, minä 
teen liiton silmieni kanssa ja silloin minä en pidä kiinni saastaisuudesta.” Juuri nyt Herra voitele silmäni, niin 
etten katso sitä, mitä minun ei pitäisi katsoa. Anna minulle päättäväinen henki. Anna minulle puhdas sydän. 
Anna minulle puhdas sydän hengessä. Isä kosketa korviani, etteivät ne ole roskakoreja vaan aarrekammioita, 
jotka ovat täynnä totuutta ja hyvyyttä ja turmeltumattomia asioita eikä likaisuutta eikä roskaa eikä musikaa-
lista pornografiaa. Eikä sitä, mikä tuomitsee ja painaa alas jotka jopa istuttavat siemeniä sieluuni omaksi 
vahingokseni seksuaalisesti. Rukoilen, että korvani on suojattu. Rukoilen, että silmäni on suojattu. Kosketta-
kaa otsaanne. Isä, rukoilen, että voitelet mieleni ja että uudistat mieleni, että minä olen Jumalan lapsi, joka 
lukee sanaa ja joka opiskelee sanaa ja joka on sanassa ja joka vaeltaa viattomasti ja puhtaasti. Minä palvelen 
sinua ja kun lankean, minä nousen ylös uudelleen. Koska sinä näet sydämeni. Kysymys on ihmisestä itses-
tään. Kysymys ei ole siitä, etteikö hän ponnistelisi vaan siitä, että jos ihmisen sydän haluaa tehdä oikein ja 
jos hänen sydämensä etsii Jumalaa vaikka hän sotkisi asiansa, hänellä on niin paljon armoa, jos hänen sydä-
mensä on oikeassa. Luo minulle puhdas sydän ja oikea henki. Koskettakaa sydäntänne. Anna minulle puhdas 
sydän. Auta minua varjelemaan puhtautta elämässäni, avioliitossani, perheessäni. Anna minun jättää perintö 
tästä päivästä eteenpäin. Puhtaus Jeesuksen arvokkaassa nimessä. Ja koko kirkko sanoo. Aamen. 

Nyt minä tulen sinne joukkoon kättelemään teitä, koska minä tarvitsen ystäviä tämän saarnan jälkeen. … 
Haluan suntioiden (järjestymiehet) seisovan ovilla ja me teemme keräyksen hurrikaanien uhreille. Meillä on 
ihmisiä ja kirkkoja Wilmingtonissa ja alueilla, joille olemme jo tilanneet viisi rekkalastillista ruokaa ja tar-



vikkeita kuten moottorisahoja ja sen sellaista, joita ihmiset todella tarvitsevat juuri nyt, kun tulva on vetäyty-
nyt. Haluaisitko osallistua tähän? Jokainen antakaa rahaa, antakaa käteistä ja me vastaanotamme lahjanne ja 
osoitamme sen 100%:sti hurrikaanin jälkiselvittelyyn ihmisille Pohjois-Carolinassa ja Etelä-Carolinassa. – 
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armolli-
nen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.  

Jumala siunatkoon teitä. Me rakastamme teitä kaikkia. Vaeltakaa voitoissa tällä viikolla.  

 

 

 


