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Video: https://www.youtube.com/watch?v=Wwdk3athZJc

Jos ihmiset eivät kuule, demonit kuulevat - kaupungin linnakkeiden murskaamista

***Tämä oli ensimmäinen vuosi, kun julistin evankeliumia ja Jeesuksen Kristuksen tuomiota 
(2015/16). Kyseinen sijainti oli ensimmäinen julkinen paikka, jossa aloitin julistamaan 
teatterirakennuksen edessä.

Aivan ensimmäisinä päivinä kyseisessä paikassa, minä kadotin videon jonnekin. Ohikulkevat 
ihmiset ja ohiajavista autoista heiteltiin pulloja minua kohti. Paholainen yritti kääntää pääni 
aikaisessa vaiheessa. 

Sijainti: Regal 16 Cinema Complex, Downtown Stockton California ***

Jumala rakasti teitä 2000 vuotta sitten niin, että antoi ainoan Poikansa. Rakasti, menneessä 
aikamuodossa. Hän ei rakasta sinua tänään, nykyinen aikamuoto, jos elät synnissä. Jos katsot 
pornografiaa. Jos käyt tietyillä www-sivuilla, jotka ovat laittomia, moraalittomia. Raamattu kutsuu 
sitä silmän ja sydämen haureudeksi. Jeesus sanoi, jos katsot miestä tai naista himokkaasti 
sydämessäsi, olet jo tehnyt haureutta. Siksi meidän on tarkkailtava sitä, mitä katsomme. Meidän on 
hallittava tätä kehoamme. Me alistumme Jumalalle. Me emme mene lihan mukana, koska, kun niin 
teemme, me kuolemme. Raamattu sanoo, jos kuoletat lihan teot, sinulla on ikuinen elämä. Sinun 
täytyy kuolettaa lihasi, mies! Kun paholainen haluaa, että otat henkäyksen tuosta sätkästäsi, et voi 
sanoa: "Okei, minä teen sen." Kun hän haluaa sinun ottavan huikan tuota tequilaa, sinä et voi sanoa:
"Okei, minä teen sen."

Sinä seuraat silloin lihaasi. Raamattu sanoo, jos seuraat lihaasi, sinä kuolet. Ikuinen kuolema. Ja me 
emme halua sellaista tapahtuvan teille. Me haluamme, että elätte puhtaasti ja pyhästi, kuten Jeesus 
käski meidän elää. Siellä oli nainen, joka jäi kiinni aviorikoksesta. Jeesus antoi kaikki hänen 
syntinsä anteeksi Johanneksen kappaleessa 8. Mutta, kun hän oli tehnyt sen, mitä hän sanoi? Mene,
äläkä enää tee syntiä. Se tarkoittaa, että lopetat elämästä tavanomaisessa synnissä.

Lopeta syntiesi suunnitteleminen. Sinä et ole uudestisyntynyt, jos suunnittelet lihasi tyydyttämistä. 
Me kerromme teille, kääntäkää selkänne lihalle ja maallisuudelle. Te ette halua elää lihan mukaan 
vaan puhtaasti. Te haluatte elää oikeudenmukaisesti ja olla pyhiä Jumalan edessä. Kuinka ajattelette 
pääsevänne Jumalan kuningaskuntaan, kun teillä yhä on syntejä mattonne alla. Teillä on yhä syntejä
viltin alla. Kristitty? Teidän täytyy olla 110%:sti puhtaita päästä varpaisiin. Raamattu sanoo, Herran 
pelko. Herran pelon avulla ihminen pääsee pakoon syntiä. Jos et pelkää Jumalaa, sinä et lopeta 
tekemästä syntiä. Jos ette pelkää Jumalaa, nuoret ihmiset, te jatkatte seksiä ennen kuin olette 
avioliitossa. Enkä puhu sinusta vaan puhun yleisellä tasolla. Jos elät suhteessa ja sinulla on seksiä, 
esiaviollista seksiä, Raamattu sanoo sitä haureudeksi.  
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Raamattu sanoo, jos jatkat siinä elämäntyylissä ja kuolet, menet suoraan helvettiin. No, sinä sanot: 
"Tuo ei kuulosta niin rakastavalta." No, Jumala on pyhä. Haureuden harjoittavat eivät pääse sisälle. 
Juomarit eivät pääse sisälle. Eivät henkilöt, jotka haluavat polttaa. Ja jotka haluavat humaltua 
(getting high). Eikä henkilö, joka piikittää itseään suoneen [käyttää suonensisäisiä huumeita]. Ja 
haluaa humaltua. Eikä henkilö, joka nuuskaa viivoja (snort lines) - kokaiinia. Ja humaltuu. He eivät 
pääse sisälle. Minä olin sellainen. Siksi minä olen täällä kertomassa teille Jumalan kauhuista. Minä 
tunnen Jumalan kauhut ja tiedän, miten elintärkeää on elää pyhästi. 

Koska, jos kutsut itseäsi kristityksi ja yhä istut aidalla hajareisin, sinä et pääse sisälle. Minä kerron 
teille totuuden, ihmiset. Raamattu sanoo, Jumala sanoo, toivoisin teidän olevan joko kuumia tai 
kylmiä, mutta, koska olette kädenlämpöisiä, minä oksennan teidät ulos suustani. Se on Joh. 
ilmestys 3:16. Se on Jeesus, joka siinä puhuu. Siksi Jeesus kertoi miehelle, jolla oli ollut sairaus 38 
vuotta, Hän sanoi, syntisi on anteeksi annettu ja mies parani. Mutta sitten Hän jatkoi, mene, äläkä 
enää tee syntiä, ettei tilanteesi tulisi entistäkin huonommaksi. Halleluja. Jos jatkat synnissä ja poljet 
Jeesuksen verta ja tunnet vakaumuksen, että se mitä teet, ei ole oikein ja jatkat sen tekemistä. Sinä 
poljet silloin Jeesuksen verta jaloillasi. 

Ja sinä menetät silloin Jumalan pelastuksen elämällesi. Raamattu sanoo, sinä mitätöit Jeesuksen 
Kristuksen veren, jos jatkat tahallisessa synnissä. Jos jatkat tahallisessa synnissä, ei ole enää 
pelastusta sinulle eikä syntien anteeksiantoa. Voit huutaa Jumalan suuntaan niin paljon kuin tahdot, 
mutta Hän ei aio kuunnella sinua. Hän ei tule näkemään sinun krokotiilin kyyneleitäsi. Hän tuo 
yllesi Esaun vitsaukset. Esau anoi Jumalaa ja itki isäänsä ja sanoi: "Iisak, anna minulle siunaukset." 
Raamattu kertoo, että hänellä oli paljon katumusta ja kyyneleitä ja hän etsi siunauksia huolellisesti. 
Raamattu sanoo, että hänelle ei suotu siunauksia. Se sama asia tulee tapahtumaan sinulle, kun 
Jumala antaa sinulle saman tuomion kuin Esaulle.

Koska sinä jatkoit tahallisessa synnissä, ja aikaasi kärsimyksessäsi, ja kun sinä anot Jumalaa, koska 
olet vain syntinen. Ja sinä haluat pelata pelejä Jumalan kanssa. Hän ei aio kuulla rukouksiasi. Ja 
sinä kävelet syvänteeseen. Minä tunnen ihmisiä, jotka ovat tehneet niin. Te tiedätte tämän, he 
vaeltavat Jumalan kanssa jonkin aikaa ja palaavat synteihinsä. Ja aivan yhtäkkiä, heidät leikataan 
irti. He ottavat yliannostuksen. He juovat liikaa eivätkö koskaan herää. He menettävät järkensä. 
Heistä tulee hulluja. Heistä tulee järjettömiä eivätkä he enää koskaan löydä tietä takaisin Jumalan 
luokse. Koska he pelasivat pelejä Jumalan kanssa. Ja Jumala antaa heille Eesaun vitsaukset. 

Hän sanoo, tuomionne päivänä minä nauran teille vitsauksissanne. Halleluja. Teidän on käännyttävä
Jeesuksen puoleen, nuoret ihmiset! Te ajattelette, että on hyväksyttyä polttaa kannabista. Mutta, 
mitä sellainen tekee sinulle?! Te ette voi olla polttajia, kroonisia polttajia. Ette voi olla kroonisia 
polttajia ja mennä Jumalan kuningaskuntaan. Teidän on tehtävä parannus ja elettävä pyhää elämää. 
Ystävänne haluavat seksiä kanssasi, mutta sinä sanot ei, aion odottaa kunnes olen avioliitossa. Minä
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teen sen Jumalan tavalla! 

Minä pelastuin ja elin elämää, joka oli puhdasta Jumalan silmissä. Oikeudenmukainen (righteous) 
ihminen lankeaa seitsemästi, mutta nousee ylös joka kerralla. Mutta te, ilkeät ihmiset, te jatkatte 
ilkitöitänne. Se on hullun huvia, kun te jatkatte ilkityötänne. Te pidätte siitä, että saatte pelata 
pelejänne. Te pidätte siitä, että pojat ovat "pelimiehiä". Te pidätte siitä, kun nainen sanoo sinua 
"pelimieheksi". Te silitätte housunne ja letitätte hiuksenne, te kutsutte itseänne "cool guy". Mutta se 
on vääristyneisyyttä. Ei ole hyväksyttyä olla pelimies, koska se on haureutta. Se on aviorikos. Se on
himoa. Jos haluat olla Jumalan mies, sinä pidättäydyt kunnes olet avioliitossa. Mitä tahansa sinä 
kylvät, sitä sinä tulet niittämään.

Kun se päivä koittaa, elonkorjuun päivä, sinä saatat tukehtua. Halleluja. Kun minä kylvin paljon 
villikauraa, niin vitsaukset tulivat päälleni kuin pyörremyrsky. En tiennyt, mikä oli suunta ylöspäin 
ja mikä alaspäin. En tiennyt, mikä suunta oli vasemmalle ja mikä oikealle. Minä kärsin omien 
syntieni vuoksi. Mutta kiitos Jumalalle, minä laskeuduin polvilleni ja minulla oli yhä näissä 
keuhkoissani ilmaa. Ja minä kykenin sanomaan, anna anteeksi Jumala, minä olin haureuden 
harjoittaja. Minulla oli tapana humaltua. Ole armollinen minulle. Paljon kyyneleitä. Nousin sänkyni 
vierestä ja tunsin oloni kevyeksi kuin höyhen. Halleluja. Parannuksen tekeminen tuo virkistymisen. 

Mikset sinäkin kääntyisi, jotta syntisi voidaan pestä pois. Niin, että virkistymisen aika voi tulla 
elämääsi Jeesukselta Kristukselta. Ai niin, sinä olet hyvä katolinen. Mutta, se ei auta sinua 
tuomiopäivänä. Sinun katolisuutesi ei pelasta sinua. Minä olen peloissani monen teidän vuoksi. Te 
hankaatte noita rukousnauhojanne. Te sanotte rukousnauharukouksenne (rosary). Mutta, hei, Jumala
on mustasukkainen Jumala. Hän sanoi, teillä ei pidä olla toisia jumalia tai naisia, minun lisäkseni. 
Marian ylistäjiä. Marian kunnioittajia. Te kunnioitatte Mariaa. Te juhlitte laskiaisviikon 
keskiviikkoa (ash wednesday). Te käytte messussa. Mutta, te ette mene Jeesuksen luokse suoraan. 
Te menette pappinne luokse. Te menette tunnustuskoppiin. Mutta, te ette nöyrry Jumalan edessä ja 
elä pyhää elämää. 

Minä en ymmärrä sellaista. Sellaista ihmistä ei ole olemassakaan kuin hyvä katolinen. Sinä olet 
joko pelastunut tai pelastusta vailla. Sinä olet joko yksi lampaista tai yksi vuohista. Tuomiopäivänä 
lampaat erotellaan vuohista. Vuohet vasemmalle. Lampaat oikealle. Lampaat menevät Jumalan 
kuningaskuntaan. Vuohet kirotaan ikuiseen tuleen. Halleluja. Se on valmisteltu paholaista ja hänen 
enkeleitään varten. Ja minä kiitän Jumalaa, että taivas ei ole täynnä ilkeitä ihmisiä, sellaisia kuin te 
olette. Ilkeitä, kädenlämpöisiä, aidalla hajareisin istuvia kristittyjä, sellaisia kuin te olette. Jotka 
ajattelevat, että on sallittua leikkiä kirkkoa. 

Hei, olen kristitty, minä rakastan Jeesusta. Mutta, pitkin viikkoa te humallutte, te poltatte, te katsotte
pornoa, te juoruilette naiset. Te panettelette [slander ts. puhua pahaa toisen selän takana]. Raamattu 
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sanoo, panettelijat menevät helvettiin. Raamattu sanoo, Herra rakastaa sellaista, joka puhuu 
totuuden. Mutta, valehtelevat huulet ovat iljetys Jumalalle. Minä kerron totuuden. Vaikka se 
kirpaiseekin sinua. Sinä sanot: "Tuo ei ole rakkautta." Minä yritän kertoa sinulle totuuden. Minä 
yritän pelastaa sielusi. 

Hänen tietonsa on korkeampi kuin taivas. Hänen viisautensa on syvempi kuin helvetti. Jumalan. 
Kuka voi sen tuntea? Sinä et voi nähdä Jumalaa. Sinä et voi viipaloida Häntä ja sanoa, minä 
päättelin tämän itse. Come on. Halleluja. Hän tuo tuhon sukupolville. Hän tuo tuhon kokonaisille 
perhekunnille. Huipulta pohjalle. Eläimille. Päästä eläimiin saakka. Hän pyyhkäisee pois vauvat. 
Karjan. Naiset, lapset ja miehet. Jumala on pyhä. Halleluja. Miksi ajattelet, ettei sinun tarvitse elää 
pyhää elämää. Olen hämilläni. Jotkut teistä kutsuvat itseään kristityiksi, mutta te ette ole 
uudestisyntyneitä. Te ette pääse sisälle Jumalan kuningaskuntaan, ilman, että olette syntyneet 
uudestaan. Teidän pitää olla täysin muuttuneita mieleltänne - uudistuneita mieleltänne.

***Viesti on pysynyt samana aina. Parannuksen tekemisen ja syntien sovittamisen saarnaaminen, 
aivan kuten Jeesus käski meitä tekemään (Luukas 24:47). Pysy uskossa nuori julistaja ja jatka työtä 
Jumalan kuningaskunnan puolesta. Aamen.

Lukeaksesi katusaarnaamisen vaikutuksista todistusten muodossa, mene: savedbypreaching.com 
***
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