
Video: https://www.youtube.com/watch?v=xlXsr9XbSUQ 

Huntington Beach CA. 

Ei ole väliä tunnetko Johanneksen 3:16 tai kävitkö kirkossa pienenä lapsena, jos et ole uudestisyntynyt ja 
elä pyhää elämää, menet suoraan helvettiin. Siellä ei pidetä juhlia Paholaisen kanssa. Tulet olemaan siellä 
täysin yksin itseksesi alasti. Raamattu sanoo, että se on mustaa pimeyttä ikuisesti ja autio paikka. Siellä ei 
ole valoa eikä toivoa. Siellä valitetaan ja kiristellään hampaita (sinun hampaitasi) katumuksessa, 
epätoivossa ja kivussa. Se on paikka, joka Raamatun mukaan on valmisteltu Paholaiselle ja hänen 
enkeleilleen. Mutta sinä lähetät itsesi sinne, ellet kadu.  

Minä olin juuri samanlainen kuin te – syntinen. Olin matkalla helvettiin. Minulla oli tapana humaltua ja 
polttaa huumetta (weed). Jahtasin tyttöjä ennen avioliittoa, mutta Jumala pelasti minut synniltäni. Minä 
kaduin ja pyysin Jumalaa antamaan anteeksi. Hän antoi anteeksi ja nyt elän pyhää ja vanhurskasta elämää 
Jumalan edessä. Aamen. Sitä se tarkoittaa olla todellinen uudestisyntynyt kristitty. Jättäkää syntinne 
ihmiset. Katukaa. Katukaa tai menehtykää. Jeesus Kristus sanoi, katukaa tai menehtykää. Tuolla on miehiä, 
jotka ovat niin juovuksissa, että pysyvät hädin tuskin pystyssä. En ymmärrä teitä, miksi te tuette heidän 
syntiään. Miksi te vahvistatte pahojen puolta? Teidän pitää jättää paha elämäntyylinne ja ottaa vastaan 
Jeesus Kristus.  

Hän oli kuolleena luolassa ja kolme päivää myöhemmin hän  nousi kuolleista haudastaan. Se on hyvät 
uutiset. Ja hän sanoo, että kuka tahansa kutsuu hänen nimeään, pelastuu. Mutta se ei tarkoita vain sitä, 
että kutsutaan Jeesuksen nimeä vaan on elettävä pyhää elämää. Raamattu sanoo, että meidän on 
jatkettava uskossa ollaksemme opetuslapsia. Me emme saa sanoa rukousta Marialle. Eikä rukousnauhalle. 
Teidän on oltava todellisia uudestisyntyneitä kristittyjä. Teidän on tunnustettava syntinne Jumalalle. Ja 
pyydettävä häneltä anteeksi syntejänne ja vastaanotettava Pyhä Henki. En kuulu mihinkään lahkoon. En ole 
katolinen enkä Jehovan todistaja. Olen todellinen uudestisyntynyt kristitty. –Sinä olet hullu. Sinä voit kutsua 
minua hulluksi, mutta Jumala kutsuu minua vanhurskaaksi. En ole täällä miellyttämässä ihmisiä. Olen 
puhumassa täällä jokaiselle joka tekee syntiä.  

Jokainen joka näkee tämän kyltin: huumeiden polttajat, haureelliset ihmiset, kapinalliset naiset. Te naiset, 
jotka menitte marssille. Te olette kapinassa ja olette helvetin tuleen matkalla, koska todellinen Jumalan 
nainen alistaa itsensä miehelleen. Hän tietää paikkansa. Eikä hän etsi valtaa miehensä voittamiseksi. Kun 
menette tällaisen naisen kanssa empowerment-marssille, jonka viesti on: ”kuinka vihataan miehiä, kuinka 
päästään eroon miehistä, te ette tarvitse miestä tehdäksenne mitä haluatte, voitte tehdä kaiken itse”, siinä 
on kyseessä valhe helvetin kuopasta. Meillä on Jumala Kristuksessa ja Kristus ihmisessä. Mies ja nainen sekä 
nainen ja lapset. Siinä on selkäranka. Jos teet mitä tahansa muuta, et ole linjalla vaan olet poissa paikaltasi. 
Sinulla on käyrä selkä, mutta Jeesus Kristus tuli tekemään siitä suoran. Jeesus Kristus tuli kääntämään 
naisellisen miehen suoraksi. Metroseksuaalin miehen suoraksi. Alussa Jumala loi miehen ja naisen – ei 
biseksuaalia eikä transgender. Hän sanoi luoneensa miehen ja naisen täyttämään maan ja olemaan 
hedelmällisiä. Mistä löydätte kaksi miestä, jotka ovat seksiyhteydessä ja saavat lapsen – sellaisia ei löydy. 
Tai jos meillä on kaksi naista, jotka elävät yhdessä – he eivät saa aikaan lasta. Ainoa asia mitä he saavat 
aikaiseksi on vihaa – vihaa tuomiopäivää varten. Aamen. 

Heidät tullaan tuomitsemaan. Ja ne teistä, jotka tuette homoseksuaalisuutta, teidät tullaan myös 
tuomitsemaan. ”Saarnaaja, kerro meille, että Jeesus rakastaa minua joka tapauksessa ja voimme jatkaa 
synnissämme.” En ole tullut tänne sen vuoksi. Raamattu sanoo: ”Ne jotka elävät synnissä kuolevat.” Sitä 

https://www.youtube.com/watch?v=xlXsr9XbSUQ


kutsutaan kuoleman synniksi. Te teette syntiä kunnes kuolette. Sinä, olet synnissä kunnes kuolet. Raamattu 
sanoo, ettei minun pidä rukoilla puolestasi. Se sanoo, älkää rukoilko näiden ihmisten puolesta jotka elävät 
synnissä ja jotka rakastavat nautintoja. Sitä sanotaan päättymättömäksi yksinäisyydeksi. Te tiedätte, mikä 
on oikein. Te tiedätte, mikä on oikein ja kuitenkin jatkatte elämistä synnissä. Olette matkalla helvettiin, sir. 
En välitä vaikka käyt pyhäkoulussa tai vaikka vanhempasi ovat pastoreita ja opettajia. Jos sinä itse et tee 
työtä oman pelastuksesi puolesta pelolla ja vavistuksella, sinä tulet kohtaamaan toisen kuoleman. Aamen. 
Ne jotka ovat Kristuksessa eivät kohtaa Jumalan vihaa, koska meillä on Jeesuksen veri suojelemassa 
päällämme. Halleluja. Kristuksen pirskoteltu veri on kaikkialla päällämme, halleluja.  

Me emme enää tarjoa härkiä ja vuohia uhreiksi vaan Jeesus Kristus annettiin yhden ainoan kerran uhriksi 
meidän syntiemme takia. Ja nyt voimme tulla rohkeasti armon valtaistuimen eteen ja omistaa 
armahduksen. Kun minä tulin Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, hän muutti minut ja hän muokkasi 
käyttäytymistäni  ja olen nyt verellä ostettu Jumalan poika. Aamen. Te voitte saada saman asian, sir. Tämä 
ei ole vain tyypeille, jotka ovat yli  180 cm pitkiä. Tämä on niille, jotka vain haluavat ja he tulkoot ja juokoon 
vapaasti vettä, jonka Jumala antaa.  

Teidän ei tarvitse liittyä uskontoon. En ole käännyttämässä teitä kirkkooni, koska en tarvitse rahojanne. 
Evankeliumi on ilmainen. Aamen. Kiitos Jeesus. Ylistäkää Herraa, ihmiset. Kääntykää Jumalan puoleen 
ihmiset. Te tarvitsette pelastuksen. Teidän täytyy vapautua. Siellä ylhäällä ravintolassa – teidän pitää 
pelastua. Mitä aiotte tehdä kun alkoholinne loppuu? Mitä aiotte tehdä, kun juomanne on lopussa. Te olette 
rakentaneet talonne perustuksen hiekalle. Mitä tapahtuu, kun tulvavesi tulee. Se huuhtoo talonne pois. 
Teidän pitäisi rakentaa elämänne peruskalliolle nimeltään Jeesus. Älkää luottako rikkauksiinne, sir. Ne 
haihtuvat pois ja te tulette kompastellen alas. Luottakaa Jeesukseen Kristukseen. Syntykää uudelleen. 
Aamen.  

Mistä päin olette? –Olen Gabriel. Veli-Gabriel. Olen katusaarnaaja, mukava tutustua. –Mitä minun pitää 
tehdä? Ole rehellinen. Sano Jumalalle, että olen tehnyt syntiä. Anna anteeksi. –Mikä on sinun tarinasi. Minä 
olen pelastunut ja Jeesus sanoi minulle, että minun on tultava tänne kaduille ja saarnattava evankeliumia 
kaikille luoduille. Sen jälkeen kun olin pelastunut, Jumala antoi minulle tehtävä – mene tuonne ulos 
saarnaamaan. Se on Matteus 28. –Milloin pelastuit? Siitä on jo aikaa. Noin kolme vuotta. Tunsin Jumalan, 
kun olin teini-ikäinen. Mutta minusta tuli uudestisyntynyt noin kolme vuotta sitten. –Olitko kristitty ennen 
tuota kolme vuotta sitten tapahtunutta? Minulla oli paljon tietoa Jeesuksesta päässäni kuten monilla 
ihmisillä, jotka sanovat lukevansa Raamattua ja tuntevat Jeesuksen, mutta minä en todellisuudessa 
katunut. En siis todella katunut ja antanut elämääni Jumalalle kuin vasta kolme vuotta sitten.  

Joten siinä on iso ero. Olin matkalla helvettiin. –Mikä on se ero? Ero on siinä, että kaikki ne edeltävät 
vuodet ajattelin olevani kristitty, mutta olin matkalla helvettiin. –Koska elit synnissä? Kyllä, koska tein 
syntiä. Ja oletin olevani mielessäni kristitty. Minä en ollut oikeasti uudestisyntynyt. –Tuo on tilanne monen 
kristityn ystäväni kohdalla, koska he ovat kristittyjä omassa päässään. No tuo ei ole hyvä asia. –Mitä 
konkreettista tapahtui kolme vuotta sitten, kun sinä synnyit uudelleen? Luin Raamattua ja Jumala vakuutti 
minut sen totuudesta. Hän ojensi ja oikaisi minua sanallaan. –Ai sinä vain luit sitä? Ensimmäinen 
korinttolaiskirje 6:9-10: ”ei haureellisella eikä juopolla ole osuutta Jumalan valtakunnassa.” Ja juuri sitä 
minä tein. Minä makasin ennen avioliittoa ja juopottelin liikaa ja olin humaltunut. –Eihän ole liian 
myöhäistä pelastua? Ei ole, mutta  jos sinä tiedät tekeväsi väärin – se on syntiä. Sinua läpsitään kasvoille 
joka päivä, kun teet syntiä. Koska sinä tiedät, mikä on oikein ja teet juuri päinvastoin. Sinä olet antikristus.  



Sinulla on henki sisälläsi. -Onko olemassa piste, jonka jälkeen Jumala ei enää voi antaa anteeksi? Kyllä. –
Mikä on se piste? Se on nimeltään kuoleman synti. Sitä sanotaan ikuiseksi eristämiseksi. Sinä olet 
härkäpäinen synnissäsi etkä enää välitä, mitä sinulle sanovat ihmiset tai jopa Jumala. Silloin sinä rakastat 
syntiäsi enemmän kuin Jumalaa. Se on kuoleman synti ja jos kuolet sillä tavalla, menet suoraan helvettiin. 
Menet suoraan helvettiin. Oli mukava tavata, mutta minun on jatkettava saarnaamista. Jatka Jumalan 
etsimistä. –Pärjäile. Jumala siunatkoon sinua. 

Sinun ei tarvitse palaa. Sinun ei tarvitse palaa. –Emmekö me kaikki kuole? Me emme kaikki kärvisty. Me 
kaikki emme pala. Minulla oli tapana juoda tuota. Se ei tehnyt minulle mitään hyvää. Se vei minut 
tappeluihin ja katuraivoon. Minulla oli paljon katumusta ja krapulaa. En pidä siitä. En pidä vodkasta. Minulla 
oli tapana juoda white wolf – se on halvinta vodkaa. Paljon katumusta. Paljon katumusta. Jumala voi 
pelastaa sinut tuosta tilanteestasi. Hän voi tuoda sinut ulos sieltä. Sinusta voi tulla raitis ihminen. Voit 
heittää pullosi menemään. –Minulla ei ole ongelmaa Jumalan kanssa, mutta minulla on ongelma Jeesus 
friikkien kanssa. Hyvä on sitten. Toivon, että Jumalalla on armoa sinulle, sir. Olen Jeesus friikki. Olen Jeesus 
friikki. –Kultisti. –Lahkolainen. Raamattu sanoo, että Jumala on taivaiden ja maan luoja. On olemassa vain 
yksi välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä.  

Raamattu sanoo, että on vain yksi välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä – mies Kristus Jeesus. –Sinä olet 
jumala. Ei, et voi sanoa olevasi jumala. Se on New Age –filosofiaa. Se on antikristus-filosofiaa. Minä en ole 
jumala etkä sinä ole jumala. Mutta sinä voit olla Jumalan poika. Sinä voit olla Jumalan lapsi. Jos kadut ja 
seuraat hänen julistustaan ja tietään. Sinä voit olla Jumalan lapsi. Sinä haluat antikristus-hengen.  Kun 
Lucifer sanoi, että hän halusi olla Jumalan kaltainen. Se on sitä, mitä Paholainen sanoi. Lucifer sanoi, että 
halusi olla kuin Jumala ja mitä tapahtui Luciferille? Lucifer heitettiin alas taivaasta. Jeesus sanoi nähneensä 
Saatanan putoavan taivaasta kuin salama. Vain siksi, koska hän halusi olla Jumala. Raamattu sanoo, että 
hän halusi ylentää itsensä Jumalan tiedon yläpuolelle. Mutta me käännymme Jumalan puoleen ja 
nöyristymme hänen edessään. Olemme nöyriä Jumalan edessä. Seuraa Jeesusta Kristusta mies. Et halua 
palaa helvetissä. Surullista. Valheita paholaiselta. Paholaiselta.  

Yritä herättää itsesi kuolleista. Yritä herätä kuolleista oman voimasi avulla. Yritä kävellä veden päällä. Yritä 
kutsua enkelit alas taivaasta. Sinä herjaat, sinä herjaat. Sinä tarvitset pelastusta. Sinä tarvitset pelastusta 
mies. –En ymmärrä, kun sanot että he palavat ikuisesti, jos eivät hyväksy sinua. En halua heidän hyväksyvän 
minua. Se on viesti. Minulla on Raamattu kädessäni. Se on tässä kädessäni. Sinä sanot sitä peloksi – minä 
kutsun sitä Jumalan Sanaksi. –En ymmärrä, kun kehotat ihmisiä kääntymään Jumalan sanan puoleen 
välttääkseen ikuisen kadotuksen. Jeesus sanoi, tuo punaisella tekstillä: ”Ellette kaikki kadu, te menehdytte.” 
Jeesus sanoi tuon punaisella kirjoitetun. Joten hän julisti paljon helvetin tulesta. Me olemme hänen 
sanansaattajiaan ja teemme samalla tavalla. En voi sanoa, ettei sinulla olisi toivoa. En voi sanoa, että menet 
helvettiin. Mutta voin kyllä sanoa, että jos jatkat nykyistä elämäntyyliäsi, menet helvettiin. Se on totuus, 
mies. He eivät kerro sinulle tällaista.  

-Mikä saa sinut ajattelemaan, että nämä ihmiset palavat ikuisesti, sen jälkeen kun he ovat viettäneet 
aikansa tässä kuolevassa tasossa, elleivät he hyväksy miestä pelastajakseen, jota heillä ei ole edes 
mahdollisuutta tavata? –Minä kyllä voin hyväksyä ajatuksen, että Jeesus Kristus on pelastajani, mutta sinun 
ei tarvitse kunnioittaa tätä kunhan vain ymmärrät, että en ole edes tavannut tuota miestä, nimeltään 
Jeesus Kristus nasaretilainen, joka siis kuoli syntieni puolesta, mies on minulle ollut koko elämäni ajan vain 
idoli – ihailun kohde. Minä kerron sinulle, mitä yksi hänen opetuslapsistaan sanoi. Kuolleista noustuaan, 
Tuomas sanoi: ”Minä en usko siihen.” Sitten Jeesus ilmestyi Tuomakselle ja sanoi: ”Tuomas, kosketa 



kättäni.” Tuomas kosketti Jeesuksen käsiä ja tunsi naulojen tekemät reiät. Sitten Jeesus sanoi, koska sinä 
näet minut, sinä uskot. Siunattuja ovat ne, jotka uskovat minuun vaikka eivät ole minua nähneet. Se 
tarkoittaa meitä. Jos me uskomme, vanhurskauteen, me pelastumme. Meidän ei tarvitse nähdä häntä 
uskoaksemme häneen. Sinulla  on Tuomas-henki: ”Haluan nähdä sen ennen kuin voin uskoa siihen.” Se vie 
sinut suoraan helvettiin.  

Haluan olla rehellinen. Haluan olla suora sinun kanssasi, sir. Se on uskoa. Jumalaa on mahdoton miellyttää 
ilman uskoa. Kuka tahansa tulee Jumalan luokse, hänen täytyy uskoa, että Jumala on olemassa. Hän on 
myös niiden palkitsija, jotka herkeämättä etsivät häntä. Hyvä on. Siksi Jumala on mieltynyt niihin, joilla on 
uskoa. Hän ei pidä epäuskoisista – epäilijöistä. Hän ei pidä epäilijöistä. Hän haluaa ihmisten omistavan 
uskoa. Hyvä on. Ja sinä saatat menestyä loistavasti tieteessä tai matematiikassa, en tunne elämääsi. Mutta 
tuo uskon osa. Se joka on uskoa sinussa, sen täytyy tulla ulos. Jokaisen ihmisen sydämessä on ymmärrys 
siitä, että on olemassa Luoja – kaikki ympärillämme näkyvä ei ole vahingossa siinä. Siis jos tutkimme 
sydäntämme syvältä. Silloin tiedämme, että on olemassa Luoja, jonka nimi on Jeesus Kristus. Jumala 
ihmisen muodossa. 

Hyvä on.  En siis vihaa ihmisiä vaan kerron heille totuuden. –En minä ajattele, että vihaat ihmisiä. –Mutta en 
ole hyväksynyt Jeesusta Kristusta pelastajakseni, mutta ymmärrän, että on Luoja ja on olemassa jotain 
sellaista, mitä emme näe silmillämme. Hyvä on. Minun on jatkettava saarnaamista. Kaikki ne jotka ottivat 
hänet vastaan, Jumala teki heistä omia poikiaan. Siis kun hyväksyt Jumalan elämääsi ja tunnustat Hänet, 
sinä saat voiman tulla Jumalan pojaksi. Sinä et vain pysähdy ja pysy paikallasi. Sinä jatkat opetuslapsena. Se 
on monen uskovan ongelma, koska he uskovat Raamattuun ja uskovat, että Jeesus Kristus oli olemassa. 
Mutta ne ihmiset eivät jatka Jumalan sanassa ja he eivät ole silloin opetuslapsia. Jeesus sanoi, että teidän 
on jatkettava Jumalan sanassa ollaksenne opetuslapsia.  

Ja Johannes 3:16 jälkeen tulee apostolien teot 2:38: ”Katukaa ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen 
nimeen, jotta syntinne pyyhittäisiin pois. Ja te saatte Pyhän Hengen lahjan.” Apostoli Pietari saarnasi tuota 
helluntaina. Ja ihmiset vastaanottivat sanan ilolla ja heidät kastettiin yhteensä noin 3000 sielua. En siis 
sano, että kaste pelastaa teidät, kun hyppäätte veteen. Ei, mutta sitten kun uskotte Jeesukseen 
Kristukseen, teidän on noudatettava käskyjä. Jeesus sanoo Markuksen 16, hän joka uskoo ja kastetaan, 
tulee pelastumaan. Hän joka ei usko, on kirottu. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun 
nimessäni he karkottavat pahoja henkiä. He asettavat kätensä sairaiden päälle ja he paranevat. He puhuvat 
uusilla kielillä. Jos he juovat myrkyllistä juomaa, se ei myrkytä heitä. He tallaavat jalkoihinsa skorpioneja ja 
käärmeitä. Meillä on uskovina lupaukset. Meillä on merkit, jotka seuraavat meitä uskossamme. Aamen. 

Ja sinä, jolla on paljon tietoa Kristuksesta päässään, sinulla olisi oltava hengellistä tietoa. Kuten nuori mies 
kertoi minulle aikaisemmin. Hän sanoi, uskon Kristukseen. Sanoin, sinä kyllä uskot, mutta onko sinulla 
hengellistä uskoa. Noudatatko Jumalan käskyjä ja elätkö pyhää elämää? Hän sanoi, ei. Hyvä on. Siinä meillä 
on iso ero. Ja surullista on, että monet ihmiset menevät helvettiin, koska ainoa asia, minkä he tekevät, he 
sanovat ääneen Johannes 3:16. Ja he uskovat, että siinä on heidän lippunsa taivaaseen. Minäkin uskoin 
aikoinaan niin.  


