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Todistukseni: Jimmy Miller

Päivämäärä: 13.7.2017

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

Kello on noin varttia vaille kaksitoista. Tai jotain sinnepäin. Tänään on kesäkuun kolmastoista 2017. Hei!
Minun nimeni on Jimmy Miller ja olen paikallinen evankelista täällä New Orleansissa  Lousianassa.
Olen tässä tänään kertomassa todistukseni ja monet teistä ovat nähneet videoitani - katusaarnaamisesta.
Minut tunnetaan tällä alueella katusaarnaajana, koska olen ainoa henkilö, joka tekee tätä! Poliisi tuntee
minut ja ihmiset tuntevat minut nyt, että minä olen se katusaarnaaja. Joka tapauksessa annan hieman
taustaa itsestäni. 

Olen siis Jimmy Miller ja olen syntynyt 1952. Synnyin keskosena ja äidilleni jouduttiin tekemään sektio
ja kun tulin äitini mahasta maailmaan, painoin vain kaksi paunaa (910 grammaa). Tuohon aikaan, 1952,
ei ollut laitteita eikä tietoa, jotta keskoset olisivat pysyneet hengissä - toisin kuin tänä päivänä. Joten
äidilleni  sanottiin  sairaalassa,  että  lapsesi  ei  tule  elämään.  Mene  kotiisi  ja  ala  valmistautumaan
hautajaisiin. Mutta Herra tiesi, että hänellä on jotain suunniteltuna varalleni ja tässä minä olen. Kiitos
Herralle. Aamen. 

Joten elin  New Orleansin  kaduilla,  kun olin  pieni  ja  olimme erittäin köyhiä.  Isäni  oli  alkoholisti  ja
naistenmies eikä hän tehnyt  juurikaan töitä.  Eikä meillä  ollut  paljon mitään ja  menin monena iltana
nukkumaan nälissäni. Siis äitini ja minä. Samaan aikaan isäni kuljeskeli kaduilla juopuneena. Vaatteina
minulla oli käytettyjä vaatteita, jotka ihmiset olivat jättäneet taakseen. Kun olin 12-13 -vuotias, minulla
oli setäni kengät. Lämmikkeeksi laitoin kenkiini sanomalehtiä, jotta olisin pysynyt lämpimänä. Vuosina
1957-1959 minua käytettiin hyväksi seksuaalisesti - kyseessä oli perheenjäsen. Vuosina 1957-1963 minä
myin  pähkinöitä  ja  sanomalehtiä  sekä  kiillotin  ihmisten  kenkiä  paikallisella  lentokentällä  isoisäni  ja
-äitini kanssa. 

Kun olin nelivuotias isäni heitteli kiviä minua kohden ja kirosi minua ja nimitteli minua ja piiskasi minua
vitsalla, mutta kuitenkin minä rakastin isääni. Hän oli isäni ja rakastin häntä. Rakastin häntä sydämestäni.
Joten tiedätte tarinan. Olen elänyt siis kaduilla seitsemän ikäisestä lähtien. Kun äitini meni nukkumaan
illalla 10-11 maissa, minä ryömin ikkunasta ulos ja lähdin kaduille. Tirkistelin ihmisten ikkunoista ja
etsin tupakkaa ja sen sellaista ja juoksentelin kaduilla. 12 ikäisestä lähtien aloin juomaan, polttamaan
tupakkaa  ja  nuoresta  iästä  lähtien,  15-16  ollessani,  aloin  käyttämään  "ruohoa".  Ja  ennen  kuin
huomasinkaan olin käyttämässä kokaiinia. Kun olin 18 ikäinen varastin auton ystäväni kanssa ja tapasin
tytön. Minulla oli upouusi auto ja luottokortti ja muutin länteen. 

Elimme  San  Franciscon  alueella  hippien  kanssa  ja  olimme  ”kultaisessa”  Coloradossa.  Coloradossa
ystäväni,  Rob,  ja  minä  olimme  aamuyöstä  kello  3  kadunkulmassa,  kun  ventovieras  tuli  soittamaan
suutaan minulle. Ennen kuin huomasinkaan minulta oltiin "lyömässä päätä irti olkapäiltä" ja onnekseni
Rob, ystäväni,  oli  siinä kanssani.  Kiitos Herralle,  koska oli  lähellä,  että oikeasti  pääni olisi  irronnut.
Aamen. Joten minä olen nähnyt tuonkin puolen elämästä. Joten palasin takasin New Orleansiin ja käytin
vahvoja  huumeita  edelleen.  Ollessani  20-vuotias  minä  innostuin  painoista  ja  kehonrakennuksesta  ja
voimailusta. Joten seuraavien 4-5 vuoden aikana minusta tuli lihaksikas mies. Minä sain lihasmassaa 40
paunaa (18 kg). Ja minä olin mukana väkivaltaisuuksissa – jouduin mukaan tappeluihin. Ja minulla oli
työpaikkoina biljardisalit ja ravintolat, kun olin järjestysmiehenä tai vahtimestarina siellä. Ja itse asiassa
vuonna 1979 tein töitä Rolling Stonesille ja Doobie Brotherisille, kun heillä oli konsertti.  Olin siellä
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konsertissa, mikä oli siis kovaa ääntä pitävä tapahtuma, Rolling Stonesin ja Doobie Brothersin kanssa
samaan aikaan lavalla Superdomessa. Ja luulin olevani jotain. 

Mutta  jos olisin  kuollut  silloin,  olisin  mennyt  helvettiin.  Minulla  on pienestä  lähtien ollut  kutsumus
elämässäni  -  pikkupojasta  lähtien.  Se  on  siis  julistaa  Kristuksen  evankeliumia  ja  elää  vanhurskaasti
Herran kanssa. Minä siis juoksin, juoksin, juoksin, pakenin, pakenin ja pakenin. Ja jossain vaiheessa
kyllästyin pakenemiseen. Samaan aikaan kun juoksin karkuun Kristusta ulkopuolelta katsottuna minä
nauroin - minä juhlin, join, käytin huumeita. Mutta sisältäpäin, syvällä sisälläni, olin epätoivoinen ja
surkea mies, koska minä siis pakenin. Ja pelkäsin. Minä menisin helvettiin. Pelkäsin sitä. 

Vuonna 1983 korjailin Harley Davidson -moottoripyörääni  autotallissani  ja se oli  iso ja hieno pyörä
täälläpäin - New Orleansissa Lousianassa. Ilma oli kylmä ja minä siis olin oma itseni pyöräni kanssa ja
join olutta ja poltin "ruohoa". Ja minä siis kuulin jonkun sanovat ääneen: "Haluatko mennä helvettiin?"
Minä ajattelin, että joku ystävistäni oli tullut kylään ja huutelee autotallin ulkopuolella, joten vastasin
siihen, että haluatko itse mennä helvettiin. Ihmettelin, että kuka se oli ja menin ulos katsomaan, että kuka
se on. En löytänyt ketään. Palasin autotalliini - vajaani. Kuulin äänen uudelleen ja se sanoi: "Sinä menet
helvettiin!"  Vastasin  siihen,  että  niin  sinäkin!  Tule sisälle  sieltä.  Ulkona on kylmä.  Kukaan ei  tullut
kuitenkaan 20 minuuttiin. Minulla oli vajani seinällä kuva Jeesuksesta, joten uskoin Kristukseen, mutta
en seurannut häntä. 

Siinä Jeesuksen kuvassa hänellä on kädet levitettynä näin ja siinä lukee: "Minä rakastan sinua - rakastan
sinua koko sydämestäni!" Joten aloin juttelemaan sille  kuvalle.  Sanoin:  "Jeesus,  oletko se sinä,  joka
puhuu minulle?" Joten siinä minä keskustelin sen Jeesuksen kuvan kanssa ja hän vastasi, että kyllä se
olen minä, joka on puhunut sinulle. Hän sanoi: "Haluan, että myyt moottoripyöräsi." Minä vastasin, että
sehän olisi sama kuin jos leikkaisin toisen käteni irti. Hän vastasi, että on parempi mennä taivaaseen
yhden käden kanssa, missä minä voin antaa sinulle uuden käden, kuin että menet helvettiin kahden käden
kanssa. No, minä kysyin häneltä, että onko vielä jotain muuta, mitä haluat minun tekevän. Hän sanoi, että
minun  on  lopetettava  tappelu,  huumeet  ja  alkoholi.  Sanoin,  että  Herra,  sehän  on  kuin  leikkaisin
molemmat käteni irti. Ja jälleen Herra sanoi, että on parempi mennä taivaaseen ilman käsiä, missä minä
voin  antaa  sinulle  uudet  kädet,  kuin  että  menet  helvettiin  kahden  käden  kanssa,  missä  sinä  joudut
kärsimään. No, minä menin vaimoni luokse ja kerroin hänelle keskustelustani Jeesuksen kanssa ja että
hän  oli  käskenyt  minua  lopettamaan  kaiken.  Ja  että  minun  pitäisi  myydä  moottoripyöräni,  lopettaa
huumeiden käyttö,  alkoholin käyttö ja  lopettaa tappelut.  Vaimoni tiesi  kuitenkin,  kuinka minä  pidän
moottoripyörästäni, alkoholista, huumeista ja tappelusta, joten hän vastasi, että istu alas.

Vaimoni  varmaan  ajatteli,  että  olen  höynähtänyt.  Tuon  uudestisyntymiseni  jälkeen,  pari  viikkoa  sen
jälkeen, lueskelin Raamattuani jälleen. Ja hassua asiassa oli se, että joka kerran kun polttelin ruohoa,
päädyin  lukemaan  Raamattua.  Pari  viikkoa  tuon  jälkeen  sunnuntaina  olin  kaupungissa  pienessä
kalastajakylässä Lousianassa. Polttelin ruohoa erään kaverin kanssa, joka oli ateisti. Siinä istuessani tuon
ystäväni kanssa pöydän ääressä, jonka päällä meillä oli kourallinen sätkiä eli "ruohoa", havaitsin olevani
pilvessä. Meillä oli parasta ruohoa, mitä saimme käsiimme. Ja siinä pilvessä ollessani katsoin kaveriani
ja kaikki hänen takanaan muuttui. Hänen ympärillään kaikki muuttuivat kauniiksi. Ja minulle tuli Herran
sana,  että  älkää joutuko petetyiksi  sillä  paholainen tulee enkeleidensä kanssa taistelemaan.  Joten tuo
mielessäni sanoin ystävälleni pöydän ääressä, että minä lopetan ruohon polttamisen. Sanoin, että Jeesus
sanoi minulle niin juuri nyt. Ja tuo ystäväni oli ateisti.  Ja hän alkoi nauramaan minulle ja hän jatkoi
nauramistaan vielä, kun lähdimme pois sieltä - hän nauroi vielä kahden korttelin päässä. Ja minä huusin
Herran nimeä ja olin siis uudesti syntynyt ylhäältä.

Menin kotiini  vaimoni  luokse ja  sanoin,  että  olen  syntynyt  uudelleen  ylhäältä  -  minä  lopetan,  minä
lopetan,  minä  lopetan.  Aluksi  vaimoni  ei  uskonut  minua.  Tehän  tiedätte,  että  jos  olet  alkoholisti  ja
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huumeriippuvainen, joskus on hyvin vaikeaa löytää huumeita ja alkoholia. Mutta välittömästi kun olet
uudestisyntynyt  ylhäältä,  Saatana tulee luoksesi sylin  täydeltä alkoholia ja huumeita mukanaan.  Heti
seuraavana päivänä ystäväni tulivat kylään mukanaan alkoholia ja huumeita, mutta jouduin sanomaan
heille, että en käytä enää niitä. Sanoin, että olen lopettanut huumeiden käytön, koska olen hyväksynyt
Jeesuksen elämääni. Ystäväni kääntyivät vaimoni puoleen ja tarjosivat hänellekin ilmaista alkoholia ja
huumeita:  "Sinähän  käytät  edelleen?"  Vaimoni  sanoi:  "Ei,  en  enää.  Minä  aion  seurata  mieheni
esimerkkiä." 

Tuon  tapahtuman  jälkeen  olen  seurannut  Herraa  34  vuotta  ja  julistanut  evankeliumia.  Olen  kuullut
monen ihmisen väittävän, että heti sen jälkeen, kun synnyt uudesti ylhäältä - hyväksyt Jeesuksen elämäsi
Herraksi - kaikki on kaunista ja helppoa jne. Mutta ei se niin mene. Ainakaan omalla kohdallani se ei
mennyt niin. Kun hyväksyin Kristuksen elämäni Herraksi ja aloin seuraamaan häntä 34 vuotta sitten,
Saatana aukaisi helvetin portit minua vastaan. Niin monet asiat ovat menneet pieleen omalla kohdallani
ja  kuolema  on  koputtanut  ovellani  monta  kertaa.  Esimerkiksi  vuonna  1996  minulla  diagnosoitiin
melanooma - syöpä. Enkä edes tiennyt, että minulla on syöpä. Menin lääkärin luokse ja minusta otettiin
koepala.  Viisi  päivää myöhemmin lääkärillä  oli  laboratoriotulos kädessään ja hän sanoi  minulle,  että
minulla on melanoomasyöpä. Emmekä tiedä, miten pahanlaatuinen se on. Tuona keskiviikkona menin
sairaalaan ja seuraavana maanantaina minulla oli viisi tuntia kestävä avoleikkaus, jossa syöpä yritettiin
poistaa kirurgisesti. Ja minulta otettiin vasemmasta hauislihaksestani pois 75 prosenttia kudoksesta. 

Maatessani leikkauspöydällä minulle tuli sydänpysähdys. Joten siinä näemme, että Saatana yritti tappaa
minut, mutta Jumala sanoi, ettei käy. Hänellä oli suunnitelmia varalleni. Tuo tapahtui siis 1996 ja se oli
iso leikkaus. Ja minä olen kiittänyt Jumalaa, että se meni niin hyvin. Sitten vuonna 1998 äitini menehtyi
ja meni Herran luokse. Me rukoilimme äitini kanssa ja hänen puolestaan ja hän uskoi. Rukoilin hänen
puolestaan kaksi  päivää ennen hänen kuolemaansa,  koska minä olin  töissä yöaikaan ja  hoidin häntä
päivisin. Sanoin hänelle, että kun hän näkee Jeesuksen, kerro hänelle terveisiä. Äitini lupasi, että tekee
niin. Hän kuoli syntymäpäivänäni. Se oli raskasta, kun äitini kuoli syntymäpäivänäni. Ja siitä lähtien
äitini  kuolemaa  ja  syntymäpäivääni  on  seurannut  äitienpäivä,  koska  kaksi  päivää  sen  jälkeen  oli
äitienpäivä. No, kaksi vuotta tuon jälkeen, 20-vuotias veljeni, hänellä oli sama ongelma kuin isälläni, hän
ei osannut käsitellä asioita, teki itsemurhan. Hän hirtti itsensä. Minä rakastan isääni ja vaikka hän on
tehnyt minulle vaikka mitä, minä rakastan isääni niin paljon. Raamattuhan sanoo, että kunnioita isääsi ja
äitiäsi.  Kunnioita  isääsi  ja  äitiäsi  vaikka  he olisivat  mitä  ja  vaikka  he  eivät  olisi  olleet  hyviä  sinua
kohtaan. Kunnioita isääsi ja äitiäsi riippumatta siitä, mitä he ovat tehneet sinulle ja miten he ovat sinua
kohdelleet. 

Pari vuotta sen jälkeen, kun veljeni teki itsemurhan tuli Katriina - pyörremyrsky. Eikä meillä ollut sähköä
neljään kuukauteen. Oli  siis kuumaa ja olimme hikisiä eikä meillä ollut sähköä täällä. No, Katriinan
jälkeen isäni tappoi itsensä - vahingossa. Joten minä olen sulkenut ensin äitini silmät ja sen jälkeen isäni
silmät. Mutta minun omatuntoni on puhdas, koska ennen isäni kuolemaa hän sanoi minulle: "Huolimatta
siitä miten huonosti olen sinua välillä kohdellut, nimitellyt sinua, lyönyt sinua ja kaikkea sitä, minä olen
aina ollut sinun puolellasi." Joten minun omatuntoni oli puhdas, kun isäni menehtyi. [Me olimme tehneet
sovinnon ajoissa.]  Tuon sanottuani  pari  vuotta sen jälkeen vaimoni päälle ajoi  auto.  Joten hänen oli
opeteltava kävelemään uudelleen. Joten kun hän oli kuntoutuksessa, minun oli vietävä häntä lääkäriin,
fysikaaliseen  hoitoon,  huolehdittava  kodistamme,  siivottava,  korjattava,  huolehdittava  koirastamme,
käytävä  töissä  ja  samaan  aikaan  saarnasin  paikallisessa  kirkossa  joka  toinen  keskiviikko.  Ja  olen
huomannut, että kun ylistän Jumalaa, hän antaa voimaa. Kun vaan muistamme nojata Herraan ja luottaa
häneen, me saamme voimaa Herralta. 

Jatkoin sitä rataa ja noin 30 vuotta sitten minut laitettiin vankilaan. Koska saarnasin evankeliumia, minut
laitettiin vankilaan. Minua ei päästetty pois sieltä vaan passitettiin mielisairaalaan. Mielisairaalassa minä

3/5



27.01.18

julistin evankeliumia pääpsykiatrille - johtajalle. No, hän pelästyi, kun kerroin hänelle, että hän menisi
helvettiin, kun kuolee. Sanoin hänelle, että voitte pitää minut mielisairaalassa niin kauan kuin haluatte ja
minä saan täällä ilmaisen ylläpidon – ruuan. Teidän on huolehdittava minusta. Ja teidän on maksettava
minun sähkölaskuni kotonani. Sanoin johtajalle, että mitä pidempään pidät minut täällä mielisairaalassa
sitä enemmän ihmisiä syntyy uudelleen ylhäältä ja sitä enemmän ihmisiä hyväksyy Kristuksen elämänsä
Herraksi. Sanoin hänelle, että kohta koko sinun henkilökuntasi on syntynyt uudelleen ylhäältä. Kun hän
kuuli kaiken sen ja säikähti kovasti, hän potkaisi minut ulos mielisairaalasta. Aamen! Kiitos Herralle!

Vain 1,5 vuotta sitten minulla diagnosoitiin kasvain. Se oli kurkussani ja silloin kurkussani oli vain pieni
reikä  enkä  pystynyt  nielemään  kunnolla.  Painoni  putosi  tuolloin  40  paunaa  (18kg).  Lääkärit  tekivät
parhaansa, koepala otettiin ja kiitos Herralle, se ei ollut syöpä. Kasvain poistettiin ja minulle kerrottiin,
että  se  voi  tulla  takaisin.  Siksi  ääneni  menee joskus tällaiseksi.  Mutta  tässä  minä  olen julistamassa,
ylistämässä  ja  kertomassa  evankeliumista  ja  Jumalasta,  joten  aamen!  Haluan  kertoa  teille  tässä
todistuksessani nyt kun olen 65-vuotias, että niin pitkään kuin vanha kehoni vaan kestää, ja joskus on
hankalaa  julistaa  tuolla  ulkona  kesäaikaan  New Orleansissa,  kun lämpötila  nousee  37-39 asteeseen,
joudun käyttämään pitkähihaista paitaa ja lahkeellisia housuja ja hattua ja aurinkolaseja melanoomariskin
takia. Enkä voi olla auringossa. Joskus on hieman hankalaa, koska minulla on kolme kulunutta välilevyä
selässäni ja kaksi puristuksissa olevaa hermoa niskassani ja minulla on ollut olkapääleikkaus ja kipeä
polvi. Joten joskus on hieman hankalaa, mutta niin pitkään kuin luuni pysyvät kasassa ja minä pääsen
ylös sängystä, olen tuolla ulkona julistamassa Herran sanaa. Minä saarnaan 80-90 -vuotiaanakin, ellei
Jeesus tule huomenna. Minä saarnaan 80-90 -vuotiaanakin ellen minä menehdy ja pääse kirkkauteen
ennen sitä. Ellei Herra tule seuraavien 10-15 vuoden aikana, minä uskon että Herra tulee hyvin pian,
uskon että Herra tulee hyvin, hyvin, hyvin, hyvin pian, mutta kuitenkin minä siis saarnaan seuraavat 20
vuotta, jos Herra antaa minulle sen mahdollisuuden. Minä julistan vielä 80 ja 90 -vuotiaanakin tai minkä
tahansa ikäinen olenkin. 

Haluan  sanoa  yhden  asian,  tässä  todistuksessani,  teille  kaikille  katusaarnaajille  siellä  ulkona.  Olen
huomannut,  että  te  nimittelette  ihmisiä  ja  olen varma,  että  sydämessänne tarkoitatte  hyvää,  mutta  te
sanotte  esimerkiksi  homoseksuaaleja  hinteiksi  ja  toivottavasti  saatte  AIDSin  ja  sanotte  prostituoituja
huoriksi tai nimittelette heitä lutkiksi ja toivottavasti saatte hiivatulehduksen jne. Se ei ole evankeliumin
julistamista - Kristuksen julistamista. Minä olen tulta ja tulikiveä, kun julistan evankeliumia, mutta minä
julistan Kristuksen rakkautta myös. Silloin kun minä julistan tulta ja tulikiveä homoseksuaalille, sanon
hänelle, että hän menee helvettiin, ellei hän synny uudelleen ylhäältä ja lopeta nykyistä elämäntapaansa.
Ei  sellaista  henkilöä  tarvitse  painaa  alaspäin  ja  nimitellä.  Ei  minun tarvitse  alentaa  homoseksuaalia,
koska hänet on jo alennettu. Jos nainen on huora, ei häntä tarvitse nimitellä huoraksi tai lutkaksi vaan
hänelle on kerrottava, että sitä, mitä hän tekee, vie hänet helvettiin. Hänelle on kerrottava, että ellei hän
kadu syntejään ja hän kuolee, hän menee helvettiin. Ei minun tarvitse alentua omassa tavassani puhua
ihmisille kutsumalla heitä alentavilla nimillä - nimittelemällä heitä. Tulta ja tulikiveä voi julistaa kovaa,
mutta ystävälliseen sävyyn. Minulla on suuri suu ja kannatan baptistijulistajia (baptist outreach). Mutta
en kannata nimittelyä ja sitä, että jonkun toivotaan saavan AIDSin ynnä muuta sen sellaista. 

Te nuoret julistajat siellä ulkona, minä olen tehnyt tätä 34 vuotta, ottakaa asiat rauhallisesti siellä ulkona.
Koska kun näen monia nuoria miehiä pukeutuneena vaatteisiin, joissa on Raamatun jakeita ja kun heillä
on kylttejä ja kaikkea sitä, minusta se näyttää teatterilta. Se on näytös. Kun minä olen tuolla ulkona
julistamassa, ei minulla ole mukanani kylttejä ja kirjoituksia vaatteissani vaan ne tulevat ulos suustani.
Minä julistan kaduilla Raamattu kädessäni. Minä en tarvitse kirjoituksilla peiteltyjä vaatteita tai kylttejä.
Minun silmissä se on ylpeyttä. Ylpeyttä. Katsokaa minua, minulla on kirjoituksia kaikkialla vaatteissani.
Ja moni nuori saarnaa tuolla ulkona vihaa. Se on vihan julistamista. Se näyttää ihan siltä kuin he olisivat
katkeria jostain elämänsä asiasta ja he ovat tuolla ulkona julistamassa katkeruuttaan jonkun toisen päälle
evankeliumin  nimissä.  Mutta  te  voitte  julistaa  suurta  ilosanomaa,  evankeliumia,  ilman  että  olette
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ärsyttäviä  tai  ilkeitä  tai  vihaisia  ihmisille.  Teidän  ei  tarvitse  olla  vihaisia  saadaksenne  paholaisen
hallintaan ihmisten elämässä. Muistakaa aina, että joskus aikaisemmin, te itse olitte syntisiä. Te itse olette
olleet huumeriippuvaisia, homoseksuaaleja, ateisteja, prostituoituja ja ihan mitä tahansa - ei sillä väliä.
Kun pidätte mielessä, että kerran te itse olitte aivan samanlaisia kuin muut, te voitte julistaa heille kovaa,
mutta tehkää se hellällä sydämellä, että he tuntevat ja tietävät, että he kuulevat siinä viestissä Jeesuksen
Kristuksen. 

Kun  minä  olen  saarnannut  ihmisille,  että  hyväksykää  evankeliumi,  minua  on  nimitelty,  kirottu  ja
kohdeltu  raakalaismaisesti  ja  kaikkea  sitä  sellaista.  Minut  on  uhattu  laittaa  vankilaan.  Kun  katsot
videoitani ja voit siis tilata videoitani youtube-kanavaltani, joka on siis Trumpet of Truth Ministries -
Jimmy Miller. Jos katsot videoitani, minä kiitän sinua siitä. Te voitte kommentoida niitä ja saan paljon
kritiikkiä  videoistani.  Se  on  ihan  hyväksyttävää  ja  tulee  tämän  toiminnan  mukana.  Kiitos  Herralle.
Haluan  vielä  sanoa  tässä  lopuksi  teille  kaikille,  että  Jeesus  rakastaa  teitä  kaikkia!  Eikä  ole  mitään
merkitystä sillä,  kuka sinä olet  ja mitä sinä olet  tehnyt  elämässäsi,  Jeesus rakastaa sinua.  Hän kuoli
puolestasi. Hän ei halua sinun joutuvan helvettiin kuollessasi. Hän haluaa, että synnyt uudelleen ylhäältä.
Joten jos haluatte, eikä ole väliä oletko syntynyt uudelleen ylhäältä vai et, mene tänään alas polvillesi
Jeesuksen edessä ja sano hänelle, että rakastat häntä. Muuta tapasi elää. Sinä voit kuolla tänään. Sinä
saatat kuolla tänään. Etkä tiedä sitä. Tänään voi olla sinun viimeinen päiväsi maapallolla. Tänään voi olla
minun  viimeinen  päiväni  maapallolla.  Ja  meidän  on  elettävä  sen  asian  kanssa.  Meidän  on  elettävä
viisaasti. 

Sinä laitat aamulla kengät jalkaasi, mutta et voi luvata itsellesi, että otat kenkäsi jalastasi illalla. Anna
itsesi Jeesukselle tänään. Minäpä kerron teille yhden asian. Minä olen onnellinen ja iloinen veikko. Minä
en tarvitse huumeita. Minä en tarvitse mitään. Kaikki mitä tarvitsen on Jeesus. Ja hän vie pois tuskan
mielestäni.  Hän  vie  pois  fyysisen  kipuni.  Hän  vie  pois  hengellisen  tuskani.  Eräänä  päivänä  me
kävelemme kultaisella tiellä. Jumala sinua siunatkoon! Amerikkalaiset katukaa! Katukaa amerikkalaiset.
Katukaa amerikkalaiset. Kiitos että kuuntelit. Toivottavasti katsot kanavaani. Jumala sinua siunatkoon. 

”Sentähden,  kun meillä  on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut,  me emme
lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä
väärennä  Jumalan  sanaa,  vaan  julkituomalla  totuuden  me  suositamme  itseämme  jokaisen  ihmisen
omalletunnolle Jumalan edessä. ” (2.kor.4:1-2)

”Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa,  niin se peite on niissä,  jotka kadotukseen joutuvat,
niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala [paholainen] on niin sokaissut, ettei heille
loista  valkeus,  joka  lähtee  Kristuksen  kirkkauden  evankeliumista,  hänen,  joka  on  Jumalan  kuva.”
(2.kor.4:3-4) 

”Sentähden  me  emme  lannistu;  vaan  vaikka  ulkonainen  ihmisemme  menehtyykin,  niin  sisällinen
kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille
iankaikkisen  ja  määrättömän  kirkkauden,  ylenpalttisesti,  meille,  jotka  emme  katso  näkyväisiä,  vaan
näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.” (2.kor.4:16-18)

”Älkää  antautuko  kantamaan  vierasta  iestä  yhdessä  uskottomien  kanssa;  sillä  mitä  yhteistä  on
vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?” (2.kor.6:14)

”Sentähden:  "Lähtekää  pois  heidän  keskeltänsä  ja  erotkaa  heistä,  sanoo  Herra,  älkääkä  saastaiseen
koskeko;  niin  minä  otan  teidät  huostaani  ja  olen  teidän  Isänne,  ja  te  tulette  minun  pojikseni  ja
tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias". ” (2.kor.6:17-18)
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