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Käyttäisikö Jeesus hengityssuojainta tai lähtisi ihmisiä pakoon?

"Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi; mutta 
opetuslapset nuhtelivat tuojia. Niin Jeesus sanoi: "Antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä 
tulemasta minun tyköni, sillä senkaltaisten on taivasten valtakunta". Ja hän pani kätensä heidän 
päälleen ja lähti sieltä pois." (Matteus 19)

--Fu*** you! Sinun on käännyttävä Jeesuksen Kristuksen puoleen ennen kuin joudut helvetin 
tuleen. Se on sinun päämääräsi: helvetin tuli. Se on toinen kuolema. Ja jos et tee parannusta 
synneistäsi, sinä menet sinne liekkeihin. Minä varoitin sinua. Olin samassa veneessä kuin sinäkin, 
olin matkalla helvettiin myös. Minä olin ennen tällä listalla. Minulla oli tapana harjoittaa haureutta. 
Minulla oli tapana kännätä. Minulla oli tapana polttaa kannabista. Minulla oli tapana polttaa 
tupakkaa. Minulla oli tapana katsoa pornografiaa. Mutta, kun Jumala herätti minut synnissäni. Kun 
hän herätti minut synnissäni, minä aloin tekemään parannusta. Ja minä anoin Jumalaa, että hän 
antaisi armoa. 

Jumalalle kiitos, minä en ollut hylkiö. Minä yhä kykenin itkemään. Olin silloin 18 vuotta vanha. Ja 
nyt olen tuplasti sen verran. Jumalalle kiitos! Se on Herran, Jeesuksen Kristuksen pelastus. Hän 
pelasti syntisen, kuten minä, haaksirikkoisen, kuten minä. Ja Hän voi tehdä saman sinulle. Mutta, 
ero sinun ja minun välillä on siinä, että sinä osallistut synnilliseen aktiviteettiin ja sinä nautit siitä. 
Minä juoksen sitä karkuun. Minä juoksen karkuun tällä listalla olevia syntejä. Koska ne haluavat 
minun sieluni. Ne haluavat teurastaa minut. Raamattu sanoo, alussa Jumala loi yhden miehen ja 
yhden naisen, jotta he lisääntyisivät. Täyttäisivät maan. Raamattu sanoo: yksi mies, yksi nainen.

Ei kaksi miestä eikä kaksi naista. Se on iljetys Jumalalle. Sinun on tehtävä parannus kunnes on jo 
liian myöhäistä. --Mistä tiedät, että hän tulee takaisin? Minä tiedän, että hän on tulossa takaisin, 
koska näen merkit. Nälänhätää, kulkutauteja, sotia ja huhuja sodista. Anarkiaa ja kapinaa. Siinä on 
kyseessä vain osa prosessista, jonka täytyy tapahtua ennen kuin loppu tulee. Jeesus Kristus sanoi, 
että tämä evankeliumi pitää julistaa kaikkialla maailmassa ja sitten tulee loppu. Ja minä rohkenen 
sanoa, että tämä evankeliumi on julistettu kaikkialla maailmassa. Ja loppu häämöttää edessämme. 
Aamen. Ylistäkää Herraa. Mutta ilkeä ihminen ei kykene sanomaan: ylistäkää Herraa! Koska hän 
on osallisena synnillisessä elämäntyylissä. Ja kun Jeesus tulee takaisin, hän menee liekkeihin.

Siksi sinun täytyy tehdä parannus. Siksi sinun on aloitettava etsimään Jumalaa. Siksi sinun on 
tunnustettava Herralle, Jeesukselle Kristukselle. Ennen kuin se on jo liian myöhäistä sielullesi. 
Jumalalle kiitos. Jumalalle kiitos, että hänellä on voima puhdistaa syntinen. Hän voi täydellisesti 
muuttaa sinut. Hän voi täydellisesti järjestellä uudelleen elämäsi. Hän voi tehdä kaikista asioista 
uutta. Hän voi ottaa sinut syntisenä ja sijoittaa pyhimyksen paikkaan. Hän voi siunata sinua. En 
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puhu vain raha-asioista. Puhun terveydestä. Asumisesta. Talousasioista. Hän voi ottaa sinut pois 
huumeista. Pois alkoholista. Pois pornografiasta. Pois aviorikoksesta. Pois haureudesta. Jeesus 
Kristus voi ottaa sinut ulos sieltä synnistäsi. 

Ja asettaa sinut kallion päälle - se on elämän vakautta ja vaurautta. Silloin et ainoastaan sinä 
menesty tässä elämässä vaan sielusi menestyy ikuisuudessa. Jeesus Kristus on tulossa pian. Aamen. 
Ja minä toivon, että olet valmis. Toivon, että olet valmis. Minä tiedän, että teen itseni valmiiksi joka
ikinen päivä. Joka päivä minä teen itseni valmiiksi. Toivon, ettet ole listalla. Minulla oli tapana olla 
tällä listalla. Minä olin valehtelija, seksi-intoilija, kannabiksen polttaja - kädenlämpöinen kristitty. 
Mutta, Jumala kertoi minulle helvetin tulesta. Raamattu sanoo 1.Kor.6, ettei haureuden 
harjoittajalla eikä juopolla ole osaa Jumalan kuningaskunnassa. Ja, kun luin tuon kirjoituksen 
kohdan, olin vakuuttunut sydämessäni. 

Koska minä harjoitin haureutta - makasin naisten kanssa ennen avioliittoa. Vedin pään täyteen. 
Joten, Jumala nuhteli minua ja minä tein parannuksen synneistäni ja menin avioliittoon. Ja lopetin 
juomasta sitä alkoholia, jonka tarkoitus oli vetää minut helvettiin. Heitin kannabiksen pois. Poistin 
pornosivut. Aloitin elämään Herralleni Jeesukselle Kristukselle ja tekemään hänen tahtonsa 
mukaan. Minusta tuli uudelleen syntynyt kristitty. Minut kastettiin Hänen nimeensä ja minä täytyin 
Pyhästä Hengestä. Minä aloin puhumaan [vierailla] kielillä ja kiittämään Jumalaa. Se on todellisen 
uudesti syntyneen kristityn elämää. Sellaisen, joka kääntää selkänsä omille synneilleen. 

Mutta, monet teistä kutsuvat itseään kristityiksi ja kuitenkin osallistutte synnilliseen toimintaan. Se 
on tekopyhyyttä. No, sinä sanot, että kirkko on auki, saarnaaja, minä menen kirkkoon. Hei, kirkko 
aukeaa juuri parhaillaan. Sinun ei tarvitse odottaa, että he avaavat ovensa. Sinä voit rukoilla 
Jumalaa omassa kodissasi. Avaa Raamattusi ja pidä raamattuoppitunti. Niin minä tein, kun elin vielä
synnissä. Tulin kotiini eräänä iltana - humalassa. Avasin Raamatun. Ja aloitin lukemaan 
Johanneksen ilmestystä. Siinä puhutaan siitä, kun Jumala tuhoaa ihmiskuntaa maassa. Ja kaikki 
syntiset tulevat menehtymään. Ja minä luin itseni syntiseksi tuolla listalla ja tiesin menehtyväni. 
Minä tein syntiä. Minä olin juoppo. Minä harjoitin haureutta. Minä tein kaikkia noita lihan syntejä 
ja siksi anoin Jumalalta armoa. Tämä tapahtui, kun olin 18 vuotta. 

Eikös se ole teini-iän parasta aikaa? Eikö meidän oleteta pitävän kovasti hauskaa, kun olemme 18-
19. Vai mitä? Mutta, Jumala ei halunnut minun menevän yhtään pidemmälle "hauskuudessani". Hän
kutsui minua, kun olin 18 ja kutsui minua parannuksen tekemiseen. Ja minä kiitän Jumalaa siitä. 
--"You A@# Hole!" No, toiset sanovat, saarnaaja, sinä tulet menettämään paljon hyviä kokemuksia. 
Minä tulen menettämään monia hyviä kokemuksia, jos tulen Herran luokse. Hei, hei, jos sinulla on 
tuollainen teoria tai ajattelutapa ystäväni, Jumala leikkaa sinut irti siitä teoriastasi ja 
ajattelutavastasi. Koska hän tietää sydämesi. Ja se tarkoittaa, että pelaat pelejä Jumalan kanssa. 
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Kysymys ei ole siitä, että kylvät villikauraa. Ja sitten, kuolinvuoteellasi sinä anot Jumalalta: "Anna 
anteeksi Jumala." Voitko olla edes hieman armollinen minua kohtaan? Minä kadun kaikkia 
syntejäni. Sinä et ehkä saa tuota kuolinvuodekokemusta. Sinä et ehkä saa tuota mahdollisuutta 
parannuksen tekemiseen vanhalla iälläsi. Nyt on pelastuksen päivä. Tänään on pelastuksen päivä ja 
nyt on määrätty hetki. Älkää lykätkö päätöstä, ihmiset. Minä olin 18 vuotta vanha, kun löysin 
Jumalan. Keskellä syntiäni. Ja olen tuplasti sen ikäinen. --King of kings and Lord of lords. 
Kuninkaitten kuningas ja herrojen herra. Koska hän on ainoa, joka vapauttaa meidät synneistämme. 
Ei Muhammed, ei Zeus, ei Apollo, ei Plato. Joku teistä on New Agessa. Te uskotte filosofiaan ja 
tieteeseen. Jumala sinua siunatkoon! --Me tarvitsemme enemmän sinun kaltaisia ihmisiä. --
Tarvitsemme enemmän ihmisiä, jotka taistelevat Jumalan puolesta. --Tapahtui mitä tapahtui, kaikki 
ovat samanlaisia - veljet ja sisaret. --Kun joku tekee jotain... 

Jos puussa on yksi huono omena, ei koko puuta kaadeta sen vuoksi. Mädästä omenasta on päästävä 
eroon, mutta puu säilytetään. Koska se tuottaa paljon hyviä hedelmiä. Tuolla on paljon hyviä 
poliiseja, mutta jotkut heistä ovat pahoja. Heistä on päästävä eroon. Mutta, me emme heittele kiviä 
ikkunoihin ja tuhoa omaisuutta. Jeesus Kristus on Rauhan Ruhtinas. Ei kaaoksen ruhtinas. Aamen. 
Jumala siunatkoon sinua, mies. Joten, ihmiset. Nuori mies sanoi, me emme voi heittää lasta 
pesuveden mukana. Monella teistä on sellainen mieliala parhaillaan. Meidän on päästävä 
korruptiosta eroon ja kannattaa sitä, mikä on hyvää. Sinun elämäsi on silloin hyvin haurasta ja aivan
kuten tuo autokolari, joka lähes tapahtui, sellainen voi pyyhkäistä sinut pois tuosta noin vain. Ja 
sitten sinä seisotkin pyhän Jumalan edessä ja mitä sitten?

Sinä odotit liian kauan tehdäksesi parannuksen. Sinä odotit liian kauan laittaaksesi asiat kuntoon 
Jumalan kanssa. Ja nyt sinun on kohdattava tuomari, joka on kaikkien asioiden tuomari. [saarnaaja 
puhuu vierailla kielillä] Kun me seisomme Jumalan edessä, Raamattu sanoo, vain sydämessään 
puhtaat voivat seisoa Jumalan edessä. Raamattu sanoo, että kaikki jumalattomat joutuvat 
kadotukseen.  Raamattu sanoo, valmista itsesi kohtaamaan Jumala. Minä valmistelen itseäni. Minä 
teen valmisteluja, että olen valmis. Minun täytyy. Minun täytyy uskoa Jeesukseen. Minun on 
tehtävä niin.

Olen nähnyt aikojen merkit. Olen saanut ymmärryksen siitä, mitä aikaa elämme. Minä ymmärrän, 
että Jeesus Kristus sanoi, olkaa tarkkana ja rukoilkaa herkeämättä. Jotta pääset pakoon niitä syntejä,
jotka tulevat maahan ja kykenet seisomaan Ihmisen Pojan edessä. Minun on oltava tarkkaavainen. 
Minun on vaellettava harkitsevaisesti. Eikä niin kuin mielettömät vaan meidän on lunastettava 
aikamme, koska ne ovat pahoja. Aamen. Aamen. Hän on tientekijä - tiennäyttäjä. Jumala on 
tientekijä. 

Monet teistä eivät tiedä, mitä te teette, kun peitätte kasvonne. Te käytätte loppuun happenne. Ja te 
uskotte kaiken, mitä hallituksenne teille kertoo. Ainoa asia, mitä te haluatte tehdä: verhota itsenne. 
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Peitellä itsenne. Peitellä itsenne. Heillä ei ole lainkaan uskoa Jumalaan. He eivät usko Jumalan 
antamaan sisäiseen suojelumekanismiin, joka on valmiina. Sen nimi on immuunijärjestelmä. Sen 
nimi on immuunijärjestelmä. Se torjuu viruksia ja bakteereja ja sairauksia ja tauteja. Ainoa asia, 
minkä te teette: te laitatte hengityssuojaimen naamaanne. Koska te ajattelette, että hengityssuojain 
on jumalanne. Hengityssuojain ei ole jumalanne vaan se tulee pettämään teidät. Siksi Jumala antoi 
meille immuunijärjestelmän torjumaan viruksia ja tauteja.

Mutta, teidän on ymmärrettävä, kuka on jumalanne. Raamattu sanoo, että Jumala lähettää sanansa ja
parantaa meidät ja vapauttaa meidät kaikesta tuhosta. Joten, me emme pelkää virusta. Me emme 
pelkää kulkutauteja. Me emme pelkää tauteja. Koska psalmissa 91 Jumala on antanut ehtonsa 
lapsilleen, joista heidän on pidettävä kiinni - päästäkseen eroon tällaisista pahoista asioista. Ne ovat 
kaikki esivaatimuksia sille, että saamme Jumalan suojelevan armon itsellemme. Jos pysyt Hänessä. 
Jos luotat Häneen. Jos kiität Häntä. Hän suojelee sinua taudilta, sairaudelta, kulkutaudilta. Mutta, 
jos kiellät Hänet ja jos kapinoit Häntä vastaan. Silloin, sinusta tulee altis kulkutaudille, sairaudelle 
ja virukselle. 

Pelko on jumalasi. Pelko on pelastajasi. Mutta vanhurskaat ovat rohkeita kuin leijonat, sanoo 
Raamattu. Jumalattomat. Jumalattomat juoksevat karkuun, kun kukaan ei edes aja heitä takaa. Sinun
kulkutautisi on pelko. Olen elänyt tässä elämässä. Kuinka vanha olen? Olen lähes nelikymppinen. 
Ja minä olen välttynyt kulkutaudilta, sairaudelta ja taudilta - enkä koskaan ole käyttänyt 
hengityssuojainta julkisesti. Minä en syntynyt naamari naamassani. Aamen. Minä en syntynyt 
hengityssuojain kasvoillani. Itse asiassa, kun olin taapero, minä ryömin likaisilla lattioilla polvillani 
ja käsilläni. Jumalalle kiitos. Ja minä laitoin kädet suuhuni. Ja minä löysin tavaroita maasta, kun 
olin lapsi. Vai mitä? Aamen.

Lapsena me nostamme esineitä. Me alamme pureskelemaan esineitä: kaukosäädin, sandaalit. Kun 
olimme taaperoita, aloimme pureskelemaan esineitä. Ja meille kehittyy immuniteetti varhaisessa 
iässä. Koska se on sitä, miten Jumala meidät teki. Hän ei vain antanut meille tätä kehoa ja heittänyt 
sitä tuonne ulos. Niin, että olemme haavoittuvaisia kaikelle eikä meillä ole puolustusjärjestelmää. 
Jumala antoi meille sisäisen puolustusjärjestelmän - immuunijärjestelmän. Mutta te juoksette 
ympäriinsä naamari naamassanne, koska se on jumalanne. Minä kyllä ymmärrän joitain yrityksiä, 
joissa hengityssuojainta on käytettävä - se on ihan hyvä niin. Mutta, kun tulet ulos siitä paikasta, 
sinä otat hengityssuojaimen pois. Te ette aja hengityssuojain kasvoillanne. Te ette hölkkää 
hengityssuojain kasvoillanne. Se on Jumalan häpäisyä.

Ja nyt halutaan, että kaikki käyttävät hengityssuojainta. En halua näyttää Antifalta. En halua näyttää
samalta kuin nämä roistot. Nuo rikolliset. En halua kuulua siihen joukkoon. Olen sitä vastaan. 
Aamen. Täällä Bakersfieldissä on kaksi lääkäriä, jotka puhuivat totta. He tulivat julkisuuteen ja 
puhuivat totuuden. Mutta, mitä youtube tekee? He poistivat sen videon. Koska, Raamattu sanoo, 
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houkat halveksivat viisautta. He haluavat pitää sinut pelossa. He eivät halua sinun tietävän totuutta. 
Paholainen on valehtelija. Hän haluaa sinun olevan pelossa koko lopun elämääsi. Tiedättekö mitä, 
minä olin joskus taapero. Me kaikki olimme taaperoita joskus. Me konttasimme polvillamme 
eteenpäin. Me otimme esineitä ja laitoimme suuhumme. Koska sellaiseksi Jumala meidät loi. 
Kehittääkseen meille immuniteetin varhaisessa iässä. Ja, kun kasvamme, immuunijärjestelmämme 
tulee vahvemmaksi ja vahvemmaksi. 

Luuletteko, että Jeesus Kristus pelkäsi virusta? Luuletteko, että Jeesus Kristus käytti 
hengityssuojainta. Hän kokoontui ihmisten keskelle ja opetti heille Jumalan tapoja. Hän nuhteli 
pelkoa. Ja sairauksia ja kulkutauteja ja tauteja. Hän ei tukenut niitä eikä syleillyt niitä. Hän ei 
kutsunut niitä elämäänsä - elääkseen niiden kanssa. Niin kuin nyt tehdään tämä rituaali 
hengityssuojaimen kanssa, joka on yhteiskunnan määrittelemä. Kun todellisuudessa siinä ei ole 
kyseessä mikään muu kuin eräänlainen tapa hallita ja pilkata. Ja lopulta se on Jumalan pilkkaa. 
Koska, Jumala ei halua sinun kulkevat hengityssuojain päällä. 

Jumala haluaa sinun olevan avoin ihmisyydelle. Jumala haluaa sinun kokoontuvan ja keskustelevan 
ihmisten kanssa. Ja kättelevän ja olevan yhteydessä. Jumala haluaa sinun olevan aktiivinen toisten 
ihmisten kanssa. Seurustella. Jeesus sanoi, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi 
kaikille luoduille. Eikä siis asua paikallaan. Ei linnoittautua talosi neljän seinän sisälle. Come on! 
Jos sinun on käytettävä hengityssuojainta työssäsi, se on sinusta kiinni. Jos haluat olla tunnollinen 
työssäsi, tee niin. Mutta heti kun olet päässyt työstäsi pois, otat hengityssuojaimen pois. Me emme 
aja autoa hengityssuojain päällä. 

Mikä on ajattelumalli siellä taustalla, kun ajetaan autolla hengityssuojain päällä. Tai pyörällä. 
Hölkkääminen. Uiminen. Hei ihmiset, paholainen on saanut teidät sokaistuksi. Hän on saanut teidät 
lankeamaan ja istuu ja nauraa teille. Luuletteko että CDC ja WHO ja hallitus ylistävät Jeesusta 
Kristusta? Eivät! He ylistävät tiedettä. Okei, he luottavat tieteeseen ja jopa heidän tiedemiehensä 
ovat erimielisiä keskenään. Jopa tiedemiehet ovat erimielisiä. Okei, joten sinä et voi sanoa minulle, 
että tiede tulee olemaan meidän lopullinen päättävä tekijä, kuinka meidän on elettävä elämämme. 
Onko sinulla kysymys, sir? --Me vain kuuntelemme. Okei.

Hei ihmiset, Jeesus Kristus sanoi, kenet Poika vapauttaa, hän on todellakin vapaa. En näe vapautta, 
kun olen sulkeutuneena neljän seinän sisälle talossani. En näe vapautta, kun en pysty sallimaan 
lasteni keinuvan keinussa leikkikentällä. Teidän on herättävä. Teidän on ymmärrettävä, millaista 
aikaa elämme. Ihmisten on ymmärrettävä, että ajat ovat pahoja. Teidän on ymmärrettävä aikoja 
lopussa. Ja Jeesus Kristus on matkalla takaisin. Kuten olemme nähneet merkkejä maassa. Maassa 
olevat iljetykset ovat pysyviä. Ihmiset eivät ole katuneet syntejään. Heidän homoseksuaalisuutensa 
ja biseksuaalisuutensa. Ja he tekevät juuri samoin kuin Sodomassa ja Gomorrassa.
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Ja sellaista Jumala ei aio sietää enää kovin pitkään. Teidän syntinne alkavat olla jo korkealla 
taivaassa. Ja kun niin tapahtuu, Jumalan tuomio tulee alas. Kun synti nousee ylös Jumalan eteen, 
tuomio tulee alas. Ja teidän on tultava ulos tokkurastanne. Ja siitä harhaisesta tilasta, jossa 
ajattelette, että elätte elämänne synnissänne ja elätte aivan kuten haluatte elää. Ystäväni, siinä on 
valhe Saatanalta. Raamattu sanoo, Jumala käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen.
Yksikään ihminen ei ole poikkeus, Jeesuksen Kristuksen käskyille. Kaikki ihmiset: aasialaiset, 
tummaihoiset, valkoiset, latinalaiset, intialaiset. Kaikkien ihmisten on tehtävä parannus Jumalalle 
Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Ihmisen uskonto ei pelasta häntä. Raamattu sanoo, että Jumala ei katsonut pahalla 
välinpitämättömyyden aikoja, mutta nyt hän käskee, käskee, käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla 
tekemään parannuksen. Jokaisen kansakunnan taivaan alla täytyy tehdä parannus Jumalan edessä. 
Todellisen Jumalan. Ei käsintehdyn jumaluuden. Ei patsaan. Ei Buddhan. Ei Shivan. Ei Konfutsen. 
Vaan yhden Jumalan, näkymättömän Jumalan, hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen kautta. Joka 
on lammas, uhrilampaamme, syntiemme sovittaja. Hän on ainoa, joka voi tuoda meidät Jumalan 
luokse. Raamattu sanoo, että on olemassa vain yksi välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä - mies 
Jeesus Kristus. 

Näiden väärien jumaluuksien kautta ei sinne pääse - se on epäjumalanpalvelusta. Minä rukoilen, 
Bakersfield, että te heräätte. Rukoilen, että heräätte ennen kuin se on jo myöhäistä. En halua olla 
myöhässä. En halua lopettaa, kun te vielä ryvette synneissänne ja ryyppäätte ja menette baareihin. 
Te osallistutte moraalittomuuteen ja syrjähyppyihin. Te petätte kumppanianne. Poltatte, juopottelette
ja olette päissänne ja varastatte. Kaikki mainitut synnit nappaavat teidät kiinni. Kaikki nuo synnit 
tulevat vitsauksiksi sinulle. Minä haluan Jeesuksen Kristuksen. Minä haluan Herran. Minun 
elämäni. Minä haluan olla täynnä Jumalan rakkautta. Minä haluan olla Jumalan ystävä enkä 
Jumalan vihollinen.

Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, syntisi on erottanut sinut Jumalasta. Joten, niin pitkään kun 
osallistut synnilliseen elämäntyyliin, katumattomana, aamen, aamen, aamen. Niin pitkään kun 
osallistut synnilliseen elämäntyyliin, tuo elämäntyyli erottaa sinut Jumalasta. Nyt on aika, tänään on
pelastuksen päivä. Tehkää parannus. Anokaa Jumalaa ja hänen armoaan. Rukoilkaa. Etsikää 
Jumalan kasvoja. Ennen kuin on liian myöhäistä. Jumalan siunausta. Jumalan siunausta. Me emme 
halua olla liian myöhässä. Me emme halua olla liian myöhässä sinua varten. Me haluamme, että 
tulet ulos synnistäsi ja tulet Jumalan luokse.

"saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella 
pitkämielisyydellä ja opetuksella." (2.Tim.4:2)
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