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George Lopez -koomikon fanit saavat tietää, ettei elämä ole vitsi

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

-Odota, odota, odota. -Oletko sinä kristitty? Hyvä on, anna kun kerron sinulle yhden asian. Nämä 
synnit tällä listalla ovat siellä syystä. Koska monet meistä kristityistä osallistuvat näihin synteihin. 
Minulla oli tapana olla kädenlämpöinen kristitty. -Minä olin myös. Ilmestyskirja 3:16 sanoo, että 
toivoisin teidän olevan joko kuumia tai kylmiä, koska olette kädenlämpöisiä, minä syljen teidät ulos 
suustani, Jeesus sanoi. Joten, se on vaarallinen asia. -Mikä on vaarallista? Se, että sanomme 
olevamme kristittyjä ja elämme synnillistä elämäntyyliä. Poltamme tupakkaa. Juomme alkoholia. 
Seksiä ennen avioliittoa. En ole täällä tuomitsemassa sinua. Etkä varmaan halua olla osallisena 
heidän kanssaan, jotka polttavat, koska siinä on kysymyksessä itsemurhan yritys. -Hyvä on. Se on 
murhayritys. Se muuten lukee sen askin kyljessä. En toivo pahaa sinulle tai kenellekään. Meidän on 
tarkkailtava, mitä tuomme temppeliimme kristittyinä. Hyvä on, madam. Minä aloitan julistamaan.    
-Mutta meidän on muistettava, että Jeesus antaa anteeksi kaiken. -Joten, vaikka teemme noita asioita
eikö hän kuitenkin anna anteeksi? Kyllä, mutta emme me voi hyödyntää hänen armoaan. Sanomme, 
että aion elää synnissä. Se on hyvin vaarallista, koska Jumala tuntee sydämesi.

Ja me emme halua pelata pelejä Jumalan kanssa. -Tämä kiinnostaa minua. Jeesus sanoi, ellette 
kaikki kadu, te tulette menehtymään. Siksi Jeesus Kristus pelastaa meidät helvetiltä. Hän ei halua 
meidän joutuvan ikuiseen pimeyteen. Hän ei halua meidän kokevan ikuista kadotusta. Siksi Jumala 
lähetti ainoan Poikansa. Joka uskoo häneen ei joudu kadotukseen vaan hänellä on ikuinen elämä. 
Monet ihmiset sanovat olevansa kristittyjä, mutta he ovat tällä listalla. He tekevät. He katsovat 
pornoa. He polttavat kannabista. He ryyppäävät. He ovat urheiluintoilijoita. He uhkapelaavat. He 
harjoittavat noituutta. He tekevät taikoja ja lukevat horoskooppeja. Ja he harjoittavat seksiä ennen 
avioliittoa. Sellainen lähettää henkilön alas tulen liekkeihin. Ja siksi me olemme täällä, että tiedät 
että Jeesus vuodatti verensä juuri sinua varten. Ei siis sen takia, että sinulla olisi lupa tehdä syntiä. 

Se ei ole sitä, mitä Johanneksen 3:16 tarkoittaa. Vaikka uskot Jeesukseen Kristukseen, se ei takaa 
sitä, että sinulla on ikuinen elämä. Jos et elä Jeesukselle. Jeesus sanoi, jos rakastat minua, noudata 
käskyjäni. Kun tulet tänne George Lopezin tilaisuuteen, te tiedätte jo etukäteen, että hän aikoo 
kertoa inhottavia vitsejä ja kiroilee. Ja hän puhuu tuota pahuutta korviinne. Ja te nauratte ja 
hyväksytte sen. Miksi? Se ei ole Jumalasta. Se ei ole sitä, mitä tunnustavan kristityn pitäisi olla 
tekemässä ajallaan. Raamattu sanoo, meidän on vaellettava varovaisesti. Viisaasti eikä niin kuin 
hölmöt. Meidän on tarkkailtava aikaamme, koska ne ovat pahoja. Meidän on valmistettava itsemme 
Jeesuksen Kristuksen paluuseen. Tämä on teille vain hauskuutta ja pelejä kunnes Herra haluaa nähdä
lippusi. Se on elämäsi viimeinen käyttöpäivä. Ja sen jälkeen sinun on kohdattava Luoja. 

Sinä tulet seisomaan Jumalan edessä. Raamattu sanoo, että ihminen kuolee kerran ja sen jälkeen 
tulee tuomio. Minä en halua kokea Jumalan vihaa. Siksi minä yritän hyvittää itseni Herralle, 
Jeesukselle Kristukselle, kun minulla on vielä ilmaa keuhkoissani. Jos teen vääryyden tai jos teen 
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erehdyksen, minä nopeasti peitän sen Jeesuksen verellä ja pyydän häneltä anteeksi. Minä en 
kieriskele synnissä. Minä en kieriskele mudassa. Raamattu sanoo, hän joka tietää mitä pitää tehdä 
eikä tee, hänelle se on synti. En halua olla kapinallinen henkilö Jumalan silmissä. Haluan nopeasti 
mukautua siihen, mikä on Jumalasta. Haluan varmistua siitä, että olen oikealla tiellä Herran, 
Jeesuksen Kristuksen, kanssa. 

Raamattu sanoo, he jotka hyväksyivät hänet, heille hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. 
Jokaiselle, joka uskoo hänen nimeensä. George Lopez ei tee työtä Herralle Jeesukselle Kristukselle. 
George Lopez ei tule Herran ja Pelastajan, Jeesuksen Kristuksen, luokse anomaan anteeksi antoa. Ja 
kääntämään selkänsä alkoholille ja ehkä hän polttaa tupakkaa. Ehkä hän juopottelee ja katsoo 
pornografiaa. Luuletteko, että George Lopez aikoo kertoa Jeesuksesta teille tänä iltana? Kyllä, hän 
saattaa murjaista vitsin pari Jeesuksesta. Se on jumalanpilkkaa. Raamattu sanoo, Jumalaa ei pilkata. 
Mitä ihminen kylvää sitä hän myös niittää. Te pelaatte pelejä postityöntekijän kanssa. Te pelaatte 
pelejä, tiedättehän, ystävienne kanssa. Mutta, te ette pelaa pelejä Jumalan kanssa. Koska sellainen 
aiheuttaa ikuisia seurauksia. 

Raamattu sanoo, tarkkailkaa sitä, minne astutte. Vaeltakaa varovaisesti. Älkää katsoko oikean käden 
puolelle älkääkä katsoko vasemmalle vaan asettakaa jalkanne pois pahuudesta. Katsokaa suoraan 
eteenpäin ja olkaa vilkuilematta ympäriinsä. Jumala pitää oikeamieliset oikealla polulla, jos he 
jatkavat mukautumista Hänen tapoihinsa. Te luette Raamattua ja te opiskelette Jumalan sanaa. Maria
ei teitä pelasta. Se on perinne roomalaiskatolisessa kirkossa. Jumala sanoo, ettei meidän pidä 
polvistua minkään patsaan edessä. Te menette ja polvistutte Maria-patsaan edessä. 

Siksi minä olen täällä tänään kertomassa teille, että George Lopez ei tule kertomaan teille Jumalasta.
Hän ei kerro teille oikeasta tiestä. Tule tänne, George Lopez, haluan puhua sinulle kahden kesken. 
Minä haluan tietää, miksi sinä et käännytä näitä ihmisiä Herran puoleen? Sinulle on annettu 
mahdollisuus seistä siellä näyttämöllä mikrofoni kädessäsi ja kertoa heille Jeesuksesta, mutta sinä 
kieltäydyt tekemästä niin. Sinä haluat vain jatkaa rahan tekemistä. Ja haluat vain täyttää taskusi 
heidän rahoillaan, jotka istuvat istuimilla edessäsi. Mutta sinä et halua kertoa heille lopunajoista ja 
kuinka Jeesus Kristus tulee takasin. Ja kuinka antikristus tulee näyttämölle. Ja hän saa jokaisen 
ottamaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Se on pedon merkki, jota ilman emme kykene 
ostamaan tai myymään. Jos heillä ei ole pedon merkkiä tai hänen nimensä lukuarvoa. Miksi et kerro 
heille sitä, George Lopez?

Ainoa asia mitä sinä teet, saat heidät iloisiksi pariksi tunniksi ja kerrot muutaman inhottavan vitsin. 
Siinä ei ole kysymys oman aikasi lunastamisesta, ystäväni. Aika on käymässä vähiin. Kaikkien 
asioiden loppu on lähellä. Jumala on sulkemassa kirjan tälle planeetalle. Hän on lopettamassa. Hän 
on lähettämässä Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, noutamaan pyhimyksensä. Ja minä haluan olla 
valmistautunut. Sinun katolisuutesi ei pelasta sinua, George. Sinä kumarrut Maria-patsaalle. Kaikille
pienille Madonna-patsaille, joita olet kerännyt varallisuudellasi ja kaikille Buddha- ja Shiva-
patsaillesi. Hei, mies, ne kaikki muuttuvat tomuksi. Koska, Raamattu sanoo, Jumala on henki. Ja he, 
jotka ylistävät häntä, täytyy ylistää häntä hengessä ja totuudessa. 
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Eikä ole toista välittäjää kuin Jeesus Kristus. Eikä siis Maria. Monet teistä, katoliset, te menette 
messuun ja ajattelette miellyttävänne Jumalaa perinteenne avulla. Ihmiset, sellainen ei toimi! Olen 
täällä kertomassa, että Jeesus Kristus vaatii oikeamielisyyttä ja hän rakastaa sinua, mutta jos jatkat 
synnissä - sinusta tulee hänen vihollinen. Jotkut teistä tietävät, mitä teidän pitää tehdä, mutta 
kuitenkaan te ette tee niin. Paholainen vetää osaa teistä puoleensa. Saatana houkuttelee teitä ja te 
annatte periksi jatkuvasti. Ennemmin tai myöhemmin Jumala leikkaa teidät irti. Raamattu sanoo, 
joka jäykistää niskansa saatuaan monet kerrat muistutuksia, hän menee yhtäkkiä rikki eikä apua enää
löydy. Jos menet takaisin syntiisi aivan kuten koira palaa oksennukselleen, olisi ollut parempi, että et
olisi koskaan edes kuullut oikeasta tiestä kuin että käännät selkäsi Jumalan pyhille käskyille. 

Minä olen täällä kertomassa teille ihmiset, että Jumalaa ei pilkata. Mitä ihminen kylvää sitä hän 
myös niittää. Minulla oli tapana olla tällä listalla ja olin kädenlämpöinen kristitty. Sellainen henkilö 
sanoo uskovansa Jeesukseen, mutta hän ei elä Jeesukselle. He seuraavat rutiiniaan ja menevät 
kirkkoon ja sanovat muutamaan jakeen sieltä täältä. Heillä voi olla kristillinen tausta, mutta he eivät 
elä kristittyä elämäntyyliä. Jeesus sanoo, että hän toivoisi meidän olevan joko kuumia tai kylmiä, 
mutta koska olemme kädenlämpöisiä, minä syljen teidät ulos suustani. Se tarkoittaa, että Jumala ei 
hyväksy meitä. En halua, että sellaista tapahtuu teille. Kääntykää Jeesuksen Kristuksen puoleen, 
ihmiset, ennen kuin on jo liian myöhäistä. 

*** 2. Timoteukselle 4:2 ***
Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella 
pitkämielisyydellä ja opetuksella.

*** 2. Timothy 4:2 ***
Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering 
and doctrine.
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