
Video: https://www.youtube.com/watch?v=eBu2adKrU44 

Saarnaaja: GabeTheStreetPreacher 

Jumala antoi meille ainoan Poikansa, jotta me voisimme pelastua. Mutta surullista on se, että te olette 
tulleet tänne tanssimaan ekstaattisesti ja kieputtamaan lantioitanne. Te ette ylistä Jumalaa hengessä ja 
totuudessa. Te kutsutte demoneita sieluunne. Anna minulle hieman tilaa. Anna tilaa. Rauhoitu. Hyvä on, 
mitä teit tänä aamuna. Olit kello seitsemän messussa? Herra, katotilaisuus vie sinut helvettiin. On olemassa 
vain yksi välittäjä, Jeesus Kristus, eikä Maria. Miksi te rukoilette Mariaa? Te kunnioitatte Mariaa. Se on 
epäjumalanpalvelusta. Teillä on Marian patsaita ja kuvia hänestä.  Ei ole muuta välittäjää kuin Jeesus 
Kristus. Tule ulos katolilaisuudestasi! Tosiasia, että kävit messussa, ei tee sinusta kristittyä.  

Jeesus sanoi, että sinun on synnyttävä uudelleen. Te voitte sanoa ylistyksenne Marialle ja 
rukousnauhallenne, mikä vie teidät helvetin tuleen. Se on epäjumalanpalvelemista. Onko teillä Marian 
patsaita tai Jeesuksen patsaita, Buddhan patsaita, Shivan patsaita? Ne lähettävät teidät suoraan helvetin 
tuleen. Teidän on hävitettävä patsaanne. Hävittäkää kultaiset ja hopeiset ristinne ja koriste-esineenne.  Ja 
pienet Madonnan kuvanne. Kääntykää elävän Jumalan puoleen ja ylistäkää Häntä hengessä ja totuudessa. 
Sillä tavalla me saamme pelastuksemme, kun havaitsemme, että olimme syntisiä ja tulemme Jeesuksen 
Kristuksen luokse ja puhdistumme. Pyydämme Jumalalta armoa. Anna anteeksi juoppouteni, huumeen 
polttamiseni ja ekstaattinen tanssimiseni. Ole armollinen minulle ja pelasta minut. Jumala antaa sinulle 
anteeksi. 

Kaiken edellä mainitun sijaan, te haluatte tulla tänne pyörittämään lantioitanne. Kutsutte samalla 
kaikenlaisia demoneita sydämeenne. Sitten menette kotiinne juomaan maitoa ja syömään pipareita. 
Kuunnelkaa ihmiset, se ei toimi tuolla tavalla! Jeesus Kristus on mustasukkainen. Raamattu sanoo, että 
Jumalan nimi on mustasukkainen; älkää pitäkö muita jumalia. Mikä tahansa sinun ja Jumalasi välillä onkin, 
se on epäjumala. Se on epäjumalanpalvelusta. Te heitätte minut menemään, mutta te ette heitä Jumalaa 
menemään, kun on tuomiopäivän aika. Hän heittää teidän säälittävät ruumiinne helvetin tuleen. Ellette 
kadu. Jeesus Kristus ei ole tulossa kättelemään meitä. Hän on tulossa. Hän on tulossa. Hän on tulossa. Hän 
tulee tulessa. Raamattu sanoo, että hänen suustaan tulee miekka, joka halkaisee pahat ihmiset. 

Te ette ymmärrä Raamatun Jeesusta, rouva. Hän kätteli ihmisiä jo 33 vuoden ajan. Hän istui syntisten 
kanssa jo 33 vuotta, mutta hän ei aio istua syntisten kanssa tuomiopäivänä. Hän ei istu pöydässä 
prostituoidun kanssa tuomiopäivänä. Hän on tulossa tulessa ja liekeissä ja tulikivessä. Hän on tulossa 
rankaisemaan pahoja ihmisiä. Te ette tiedä. Te ette tiedä. Rouva, antakaa hieman tilaa. Hieman tilaa, kiitos. 
Koska te ette halua Jumalan sanaa saarnattavan. Te ette halua Jumalan sanaa saarnattavan. Minä olen 
pelannut jalkapalloa ja koripalloa, joten voit seurata minua niin hyvin kuin pystyt. Et sinä saa minua kiinni. 
Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hän on tulossa takaisin. Hän tulee pian. Jeesus sanoi, ellei 
ihminen synny uudelleen vedestä ja hengestä, hän ei voi mennä Jumalan kuningaskuntaan.  

Te tulette tänne pyörittämään lantioitanne ja kutsutte samalla kaikenlaisia demoneita sieluunne. Te 
menette suoraan helvetin tuleen. Te ette ylistä Jumalaa, koska täällä ei kuule gospel-musiikkia. Täällä ei ole 
ylistysmusiikkia. Ylistättekö te Jumalaa? Laulatteko te, kuinka Suuri Sinä olet. Laulatteko, kuinka Suuri Sinä 
olet. Ei, ei. Haluan kuulla gospel-musiikkia. Haluan kuulla gospel-musiikkia täällä. Haluan kuulla Jumalan 
sanaa saarnattavan. Ei, se ei tule tapahtumaan. Jeesus on kutsunut minut saarnaamaan Hänen sanaansa. 
Patriarkka. Mitä tarkoitatte, rouva? On olemassa vain yksi. On olemassa vain yksi. Odottakaa hetki rouva. ---
-Jos Jeesus Kristus kutsui sinut, Hänellä oli väärä numero. Älkää herjatko Pyhää Henkeä. Kyllä, koska Jumala 
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antoi minulle vallan saarnata Sanaa. –Anna sen mennä. Olen jo antanut sen mennä. Olen antanut syntini 
mennä. Olen jättänyt pornografian katsomisen. Olen jättänyt juoppouteni. Olen jättänyt marihuanan 
polttamisen. Olen kääntynyt Jeesuksen puoleen. Jollette ole tällä listalla, te ette mene taivaaseen, hyvä 
herrasväki. Jeesus Kristus tuli, jotta teillä olisi elämä. Ja jotta teillä olisi se yltäkylläisesti.  

-Miksi Hän teki marihuanan, jos emme saa polttaa sitä?  -Miksi hän loi marihuanan? Hän teki myös 
myrkkymuratin, poltatko sinä sitä? Poltatko sinä myrkkymurattia? Käyttäkää maalaisjärkeä. Jos aine 
huumaa sinut, se on synti. Jeesus sanoi, olkaa selviä, olkaa tarkkaavaisia. Koska vihollinen vaanii, kuin ärjyvä 
leijona, häntä, jonka voisi syödä.  Hyvä on. Kyse on huumaantumisesta. Te voitte perustella sitä niin paljon 
kuin haluatte, mutta se lähettää teidät suoraan helvettiin. –Mistä kirkosta sinä olet? Minä olen kirkko.                  
-Tarkoitin, teetkö sinä tätä jollekin kirkolle? Ei, me kokoonnumme tietyissä kirkoissa, mutta emme tee tätä 
jotain tiettyä kirkkoa varten. Jumala on antanut meille valtuuden tulla tänne eri tapahtumiin kuten (pyschic 
reading affairs) ja eksoottisiin tanssitapahtumiin. Me saarnaamme sanaa, rouva. Me osoitamme Jeesuksen 
rakkautta.  

Sinä vainoat minua. Sinä vainoat minua. Anna hieman tilaa. Oletko koskaan ajatellut antavasi ihmisille 
hieman tilaa. –Tämä tapahtuma on kokemus. Ei, ei, ei. Minä olen jo kokenut sen. Miksi menisin sinne 
takaisin. –Tämä on selvien ihmisten tanssitapahtuma. Minä olen tullut ulos tuosta ympäristöstä. Minä olen 
tullut tällaisesta ympäristöstä. Se johtaa ihmisen pois Jumalan luota. –Siellä kuunnellaan musiikkia. Ei, 
julistetaanko siellä gospel-musiikkia? Onko siellä gospel-musiikkia? Onko siellä ylistysmusiikkia? He eivät 
ylistä siellä Jumalaa. –Käy siellä sisällä. Ei, en halua tulla täyteen sitä ilmapiiriä ja paholaista. Ei. Minä 
julistan Jeesusta. Minä julistan Jeesusta. –Jos tämä ei olisi pyhää, Jeesus ei olisi sallinut sen tapahtuvan 
täällä tässä kyseenomaisessa kirkossa. Ei, Jeesus sallii synnin. Jeesus sallii synnin ja sinä herjaat Jumalaa. 
Jumala ei asu käsintehdyissä temppeleissä. Hän ei asu tässä temppelissä. Hän asuu uudestisyntyneen 
kristityn sydämessä. Joten ei ole väliä sillä, minkälaisista kivistä ja pilareista temppeli on rakennettu. –Ai, 
sinä olet uudestisyntynyt. Totta kai. Mitä sinä ajattelit minun olevan? Katolinen? 

Hyvä on herrasväki. Kääntykää pois lesboudestanne. Kääntykää pois homoseksuaalisuudestanne. Kääntykää 
Jeesuksen Kristuksen puoleen. Jeesus sanoi, ellette kaikki kadu, te tulette menehtymään. Siksi Jumala antoi 
meille ainoan Poikansa. Kuka tahansa uskoo Häneen, ei koskaan kuole, vaan hänellä on ikuinen elämä. 
Onko sinulla kysymys? –Sinä et julista totuutta. Hyvä on, mikä on totuus. Jos pidän puolikuuta tai kasvavaa 
kuuta kaulakorussani ja ylistän kuujumalia. –Mistä sinä puhut? Onko tuo kuu kaulakorussasi omistautunut 
sinulle? Se on epäjumala ja Jumala sanoi, ettei meidän pidä rakentaa omin käsin epäjumalia, jotka 
muistuttavat meitä taivaasta tai maasta. Se on iljetys, rouva. –Joten, olenko minä väärässä, koska olen 
juutalainen. Olet juutalainen ja sinä olet kieltänyt messiaan. Hän tuli kerran, mutta hän tulee uudelleen. 
Kuka oli Jeesus sinun mielestäsi, juutalaisnainen? Kuka oli Jeesus? –Hän oli juutalainen. Hän oli enemmän 
kuin pelkkä mies. –Totta kai hän oli. Mitä hän oli? –Hän oli hämmästyttävä persoona ja rakasti kaikkia. Hyvä 
on, Gandhi oli hämmästyttävä persoona ja rakasti kaikkia.  

Mikä erottaa Jeesuksen Gandhista ja Äiti-Teresasta? Mikä erottaa Jeesuksen kaikista muista 
hämmästyttävistä luoduista? –Kerro sinä minulle. Raamattu sanoo. Jeesus kysyi Pietarilta, kuka minä olen 
ihmisten mielestä? Pietari vastasi, että olet Kristus, elävän Jumala Poika. Hyvä on, Pietari, liha ja veri ei 
ilmoittanut sinulle tuota vaan minun Isäni. Tämä on osa Tanakhia, kaikki tämä on osa Mooseksen viittä 
kirjaa. Ne ovat Raamatun viisi ensimmäistä kirjaa. –Nämä tapahtumat etenevät ihmisten kautta, joten tämä 
Raamattu ei ole puhdas kokemus. Hyvä on, Jeesuksella oli kaksitoista opetuslasta, jotka Jumala oli hänelle 
antanut. Heitä inspiroi Pyhä Henki. –Mutta he eivät olleet kanavia. He olivat kanavia. Tulitko sinä tuosta 



paikasta? –Ei, tulin tuolta katua pitkin. Kävitkö psyykkisellä lukijalla? –Ei, en käy siellä. Se on hyvä, koska 
minä olen täällä saarnaamassa eksoottista tanssia vastaan. –Sinun ei tarvitse saarnata ketään vastaan, 
koska kukaan täällä ei ole väärässä. Emme voi elää omien halujemme mukaisesti. Emme voi elää niin kuin 
tahdomme. Tämän sanoi Alistair Crowley. –Minä elän rakkaudessa eikä minun tarvitse sylkeä vihaa. 
Raamattu sanoo, että teidän vanhurskautenne on yhtä puhdas kuin likaiset rätit. Meidän täytyy 
puhdistautua. –Olen puhdistautunut. Mutta sinun syntisi jäävät jäljelle. Minä olen Jeesuksen Kristuksen 
veren alla. –Minä olin kristitty ehkä viisitoista minuuttia. Et voi olla entinen kristitty ellet ole hylkiö 
[kadotukseen tuomittu] nyt. –Tämä on niin hullua. Se ei ole työpaikka. Se ei tarkoita, että työskentelin 
hänelle viisi, kymmenen, vuotta. –Sinä et ole looginen. Olen hyvin looginen. Minulla on pääaineena filosofia 
ja olen valmistautunut loogisuuteen. –Loogisuus on sitä, että… Tarkoitatko kiertopäättelyä? –Ei, en tarkoita 
sitä. Tämä on totuus: logiikka ja usko ovat eri asioita. Logiikka ja usko ovat eri asioita. Raamattu sanoo, että 
ilman uskoa on mahdoton miellyttää Jumalaa. Sinä haluat logiikkaa eikä se vie sinua taivaaseen. Ellet sinä 
koske Jumalaan tai näe Jumalaa, kyse ei ole uskosta.  

Usko on niiden  asioiden toivomista, joita ei vielä nähdä, neiti filosofi. Sitten hän jatkaa matkaansa Tarot-
korttien lukijalle – psyykkiselle lukijalle. Te uskotte psyykkiseen lukijaan, mutta minä puhun uskosta. 
Psyykkinen lukija maksaa 35 dollaria, kun hän kertoo teille tulevaisuuden. Mutta minä kerron teille 
tulevaisuuden. Jeesus sanoi Luukas 13:3: ”Ellette kadu, te kaikki tulette menehtymään.” Siinä on 
tulevaisuutenne. Minä kaduin. Minä tein haureutta. Minä poltin huumeita. Minä katsoin pornoa. Minä 
valehtelin. Minä olin urheiluhullu. Ja monia muita tältä listalta. Mutta minä kaduin. Minä murskaannuin 
Jumalan vakaumuksen alle. Ja minä kaduin. Se on sitä, mikä erottaa minut syntisestä. –Voinko kertoa teille 
jotain, sir. Antaisitko hieman tilaa, sir? Olen valmis juttelemaan, mutta mikä on kysymys. Onko sinulla 
kysymys? –Onko olosi mukava ja turvallinen? Monet ihmiset tunkeutuvat tänne luokseni syystä tai toisesta. 
Enkä tiedä, mikä syy se on. –Pelkäätkö sinä ihmisiä? Minä pelkään Jumalaa. Tämä on kiireellinen viesti. Ja 
on surullista nähdä, kuinka ihmiset vastustavat Jumalan sanaa. 

 -Kun sinä teet näitä asioita, minä vain muistutan, voitko olla kuvaamatta minua? Kuvaa minua. Hän kuvaa 
minua. -Kun sinä teit näitä asioita, jotka tuntuivat häpeällisiltä, Jumala rakasti sinua silloinkin. Minä sanoisin 
asian näin. Minä en tuntenut häpeää, koska minä nautin synnistä. Mutta kuitenkin sisälläni oli jotain 
omassatunnossani, joka kertoi, ettei se ollut oikein. Kyllä, Jumala rakasti minua silloinkin. Hän kuoli 
puolestani kun vielä olin syntinen. Joten hänen rakkautensa laajenee meihin vielä silloinkin, kun teemme 
syntiä, mutta… Raquel, kuvaisitko minua, kiitos. Seiso tuossa ja kuvaa minua. Asia menee näin. –En antanut 
lupaa kuvata minua. Emme tarvitse sitä; kuvaa vain minua. Asia on niin , että Hän rakastaa meitä silloinkin, 
kun teemme syntiä. –Tämä oli kaikki, mitä halusin sanoa. Mutta kuuntele, hän koko ajan käskee meitä 
katumaan, sir. –Ainoa asia, mitä halusin sanoa sinulle oli tämä. –Kun kadut, Hän rakastaa sinua. Kyllä, Hän 
tarjoaa armonsa sinulle, kun kadut tekojasi, mutta jos kiellät Hänet, sinusta tulee Hänen vihollinen. –Ei tule. 
Kyllä sinusta tulee. Jos väheksyt pelastusta, Raamattu sanoo, että jos me väheksymme niin suurta 
pelastusta, heprealaiskirjeessä.  

Kun aika tulee ja Jumalan armo tulee sinuun, kun valaistuminen tulee ja olet syntinen ja hylkäät sen, silloin 
sinä joudut Jumalan mustalle listalle. Minä tein täyskäännöksen, sir. Jumala rakasti minua, kun olin vielä 
syntinen, mutta hän osoitti armonsa minulle ja antoi minulle mahdollisuuden katua. Hyvä on. –Minusta 
tuntuu jo paremmalta. Kyse ei ole siitä, että meistä tuntuu paremmalta, sir. Kyse on siitä, että teemme 
Jumalan tahdon. Hän sanoi, menkää maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Aikaa on vähän. 
Jeesus saattaa tulla takaisin, kun vielä tanssit eksoottisesti, ja sinä joudut yllätetyksi. Siinä tilanteessa 
kieppuva lantiosi ei auta sinua. Hyvä on, meidän on tultava Jumalan luokse ja uskottava, että hän on. Ja että 



hän niiden palkitsija, jotka herkeämättä etsivät Häntä. Mitäpä jos tanssisimme Jeesukselle? Miten olisi 
tanssi Herralle? Miten olisi, jos nostaisimme pyhät kätemme ja ylistäisimme Jumalaa. Raamattu sanoo, että 
ylistäköön jokainen, jossa on elämän henki, Herraa. Huutakaa Jumalan puoleen voiton äänellä. Nostakaa 
kätenne ihmiset. Taputtakaa käsianne. Ylistäkää Häntä. Kohottakaa Hänet. Mutta te ette tee sellaista täällä. 
Se on omien tarpeiden tyydyttämistä. Kyse on itsensä miellyttämisestä. Kun tunnemme olomme hyväksi ja 
esktaattiseksi. Ja sallimme vapaiden henkien tulla sisällemme sieluumme.  

Raamattu sanoo, että Paholainen on Rauhan Ruhtinas ilmassa. Hän on ilman valtias. Te houkuttelette 
demoneita itseenne kuin magneetti, kun avaatte itsenne ja keinutatte lantioitanne ja tärisytätte kehojanne 
ja tanssitte kaaoksessa. Raamattu sanoo, että kirkossa on järjestys. Minä kuulin, että tämän pitäisi olla 
kirkkorakennus. Minä näen Israelin lasten tanssivan vuoren juurella ylistäen kultaista vasikkaa. Kaikki 
tanssivat ja kaikki hikoilevat. Kaikilla on hauskaa, mutta yksikään ei ylistä Jeesusta. Koska kun ylistät 
Jeesusta, ylistät häntä hengessä ja totuudessa. Tulkaa ulos näistä rakennuksista. Minulla oli tapana tehdä 
tuota. Minulla oli tapana käydä discossa. Minulla oli tapana tanssia ekstaattisesti, mutta kun tulin Herran 
Jeesuksen Kristuksen luokse, siellä oli järjestys. Siellä on rauha. Siellä on rakkaus. Siellä on armo. Mutta te 
ette löydä niitä täältä.  

Jos haluatte löytää demoneita, menkää tuonne sisälle. Löydätte paljon demoneita. Monilla teistä on niitä. 
Katsokaa heitä. Sinne he menevät kuin lampaat vietäisiin teurastajalle. Raamattu sanoo ja Jeesus sanoo, 
että kapea on tie, joka vie ikuiseen elämään ja vain harvat sen löytävät. Mutta leveä on tie, joka vie tuhoon. 
Ja monet kulkevat leveää tietä pitkin. Profetia toteutuu tänään tässä paikassa. Monilla teistä ei ole korvia 
kuulla totuutta. Jeesus sanoi, kenellä on korvat, se kuulkoon Luukas 8:8. Hän ymmärsi, ettei monilla 
ihmisillä ole korvia. Kyllä meillä on fyysiset korvamme, mutta ei hengellisiä korvia. Muistan kuunnelleeni 
saarnaajaa Pyhän Hengen vaikutuksessa, jolloin tulin vakuuttuneeksi omista synneistäni. Minä käännyin, 
minä tärisin ja minä vapisin, koska tiesin eläväni synnissä. Menin kotiin ja minä kaduin. Minä huusin 
Jumalan puoleen ja kiitos Jumalalle, että näistä minun pienistä silmistäni valui nestettä. Kiitos Jumalalle, 
että kykenin itkemään. Mutta teistä on tullut niin uppiniskaisia. Kuinka teistä on tullut niin Jumalan 
hylkäämiä, että ette kykene tuntemaan Jumalan vakaumusta enää?  

  


