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Sielut muuttuvat tummaksi ja kylmäksi, zombi on uusi normaali

Video: https://www.youtube.com/watch?
v=eBVI6rs0vBQ&t=1029s&ab_channel=GabeTheStreetPreacher

Zombit, nouskaa kuolleista! 

2021, Zombie Walk, Lodi California

Hei, tyypit, teidän on tultava Herran Jeesuksen luokse ennen kuin on liian myöhäistä. --"I love the 
Lord, I love the Lord." Miksi sitten olet pukeutunut tuolla tavalla. Sinä et voi harjoittaa tuollaista 
elämäntyyliä. Sinun pitää hylätä tuollainen. Se tulee olemaan liian myöhäistä sinulle. Minä varoitan 
sinua. Hei, teidän on tultava Jeesuksen Kristuksen luokse. Varmistakaa, että ette ole tällä listalla.     
--Millä listalla? Tällä listalla. Varmistakaa, että ette harjoita mitään näistä synneistä. Noituus, 
aviorikos, makaat ennen avioliittoa. --Olen biseksuaali. Sinun pitää mennä naimisiin miehen kanssa. 
--Olen biseksuaali. Jumalalla on aviomies sinua varten. Mutta se on synti. --"F**k your sin." Sinun 
on tultava Jeesuksen luokse, madam. Tule Jeesuksen luokse. --"Me molemmat käymme kirkossa ja 
meidät on jo kastettu..." Ennen kuin on liian myöhäistä. --"I am not a virgin either." Sinun pitää 
mennä naimisiin ennen kuin on liian myöhäistä. 

Haluan ottaa vahvistimen käyttöön. Mutta meillä on kaksi poliisia aivan tuossa edessäni. Varmistu 
ettet ole listalla. Varmistu, että et ole listalla. Tule Jeesuksen luokse, hän rakastaa sinua. Hän kuoli 
puolestasi. Sinun täytyy syntyä uudelleen. Ja se riskipeliä. Me yritämme sitä ainakin yhden kerran. 
Jos he sanovat, että meidän on suljettava se. Silloin me menemme kadun yli ja lähemmäs ihmisiä. 
Ihmiset, varmistukaa ettette ole listalla. Varmistukaa, että ette ole listalla. Haluatko mennä 
taivaaseen, Jeesus rakastaa sinua. --"Se on ok, olen ateisti, sori." Tule ulos sieltä. Tule pois siitä 
elämäntavasta ennen kuin on jo liian myöhäistä. 

Zombit, herätkää kuolleista! Ja Jeesus Kristus antaa teille elämän. Jättäkää syntinne. Hylätkää 
jumalattomat tapanne. Ennen kuin menette helvettiin. Me välitämme teistä. Me välitämme teistä. Me
haluamme, että löydätte Jeesuksen Kristuksen. Haluan, että pelastutte. Haluan, että tunnette Herran. 
Aika on käymässä vähiin. En halua, että menette helvettiin. En halua, että käristytte ja palatte 
ikuisesti. --"Minua niin pelottaa." Te tulette pelkäämään tuomiopäivänä. Ei, mies, sinä et voi tehdä 
tuollaista. Jos olet kristitty, et voi pelata pelejä Jumalan kanssa. Et voi humaltua, et voi polttaa, et voi
maata ympäriinsä, et voi harjoittaa seksiä ennen avioliittoa. Okei, se on iljetys Jumalalle - 
homoseksuaalisuus. Sinun on torjuttava tuo jumalaton tapasi - sodomia. Se vie sinut helvettiin. Lue 
Sodoman ja Gomorran tarina. Olen nähnyt paljon ihmisiä, jotka ovat löytäneet Jeesuksen 
Kristuksen. 

He ovat antaneet sydämensä Herralle. Mutta sinä voit pelastua. Mutta sinä voit pelastua. Ei, se on 
eritysselli. Eristysselli. Helvetissä ei juhlita. Voi, mies, sinä et tunne Raamattua. Jumala rakasti 
maailmaa niin, että antoi ainoan Poikansa. Kuka uskoo häneen, ei menehdy, vaan hänellä on ikuinen 
elämä. Raamattu sanoo, Jeesus sanoi, jos rakastat minua, noudatat käskyjäni. Raamattu sanoo, 
Jeesus sanoi, nämä ihmiset kunnioittavat minua suullaan, mutta heidän sydämensä on kaukana 
minusta. En halua, että olet vain kristitty joka tunnustaa suullaan vaan sinun on elettävä Jeesukselle 
Kristukselle joka päivä. 
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Mitä? Meidän on julistettava sanaa, madam. Aika on käymässä vähiin. Jeesus sanoi, nämä merkit 
seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he karkottavat saastaisia henkiä. He puhuvat uusilla 
kielillä. He asettavat kädet sairaiden päälle ja he paranevat. Meillä on nuo merkit elämässämme 
kristittyinä. Olen nähnyt sairaiden parantuvan. Olen nähnyt ihmisiä, joilla on kipua ja sairautta 
kehossaan, he ovat tulleet takaisin elämään. En halua, että se on jo liian myöhäistä teille zombit. 
Ainoa asia mitä te näytätte, on kuolemaa ja sairaalloisuutta. Sairaalloisia osia kehoissanne: kaikki 
veritahrat, kaikki arvet, kalpeat kohdat, kalpea iho. Miksi te haluatte näyttää kuolemalta? Miksi te 
ette halua olla eloisia - täynnä elämää? Miksi teidän täytyy osoittaa maailmalle tuollaista pahuutta?  
Tuollaista kuolemaa? Teillä on mukananne pieniä lapsia siellä. Heidän ei tarvitse nähdä tuollaista.

Teidän lapsenne pitäisi olla kotona syömässä pop cornia ja katsomassa yksin kotonaan. Ostakaa 
heilla pari suklaapatukkaa, Twix, ja antakaa heidän istua kotonaan turvassa tai olohuoneessa 
katsomassa puhtaita perhe-elokuvia. Se on sitä, mitä teidän pitäisi olla tekemässä lastenne kanssa 
tänään. Mutta te tulette tänne ja he katsovat, kuinka ihmisten aivot räjäytetään. He näkevät arpia ja 
ihmiskudosta roikkumassa kehoissa. Se ei ole hyvää. Teidän on ymmärrettävä, että nämä asiat eivät 
ole Kristuksen kaltaisia. Haluan, että saatte uuden elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Haluan, että 
tulette ulos tuosta elämäntyylistänne. Te olette zombi. Te kävelette tässä tapahtumassa ja kannatte 
mukananne kuolemaa. Haluan, että teillä on elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Hän ei hyväksy 
tällaista. Jeesus Kristus ei hyväksy tällaista elämäntyyliä kristillisyydessä. Tämä tulee diablolta - 
paholaiselta. 

Onko sinulle Jeesus,sir? Varmistu, ettet ole listalla. Varmista, että et ole listalla. --Mitä? Varmista 
vain, että et ole tällä listalla. Nämä ovat syntejä ja jos harjoitat niitä, menet helvettiin. Ja me 
haluamme varmistaa, ettet mene helvettiin. Jeesus rakastaa sinua ja hän kuoli puolestasi. Ylistäkää 
Herraa. Siinä meillä on evankeliumi ystäväni. Siis, että Jeesus Kristus kuoli ja kolmantena päivänä 
hän nousi kuolleista. Hän ei ole zombi. Hän nousi kokonaan kuolleista elämään ja hän on elossa 
ikuisesti. Ja hän tulee takaisin eräänä päivänä. Ja hän tulee tuomitsemaan kaikki jumalattomat. Hän 
tuomitsee kaikki syntiset. Ja hän säästää kaikki vanhurskaat ja uudestisyntyneet kristityt pelastuvat 
Jumalan vihalta. Kun Jumala tuhoaa maailman tulella. 

Siksi minulla on tämä kuva julisteessani. Se on kärsimys. Se on huuto tulimerestä. Ja se on kuva, 
joka sinulla pitää olla lukittuna mielessäsi. Koska se on sitä, mitä näet... En halua olla liian 
kursailematon. Mutta se on erittäin kovaa tuskaa. Ja tämä on todellista puhetta, koska Jeesus Kristus 
sanoi, että ihminen kuolee kerran, jonka jälkeen tulee tuomio. Olin kerran täällä julistamassa vuonna
2016. Ja Tom-zombie tanssi tuolloin ympärilläni. Se oli erittäin inhottavaa tanssia. Iljettävää tanssia. 
Ja minä kuulin vasta, muutama tunti sitten, että heinäkuun 7. hän kuoli. Hän ei ole enää elossa. Minä
varoitin. Minä varoitin Tom-zombia, että hänen pitää katua. Lopeta kokonaan zombi-elämäsi ja tule 
Jeesuksen luokse, Tom, koska se tulee olemaan liian myöhäistä kohdallasi. Ja nyt hän on vain 49- tai
50-vuotias ja hän on jo ottanut askeleen toiseen maailmaan. Ja se ei tule olemaan miellyttävä 
maailma hänen kohdallaan. 
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(Mies käynnistää moottorisahan ja huudattaa sitä saarnaajan edessä) Mies, sinun sahasi ei tee 
mitään. Teksasin moottorisahamurhaaja ei tee mitään meille. Miksi sinä niin pelkäät Jumalan sanaa? 
Mikä sinua pelottaa niin paljon Jumalan sanassa? Mikä siinä on, ettet sinä siedä Jeesuksen 
Kristuksen sanoja? Miksi sinun pitää hukuttaa evankeliumi ja vastustaa Herran sanoja? Miksi et 
katuisi? Lopeta olemasta lapsi, teet itsestäsi naurunalaisen. Raamattu sanoo, että hölmö pitää syntiä 
hauskuutena. Sinä estät evankeliumia, koska et halua näiden ihmisten kuulevan sitä. Et halua, että he
pelastuvat. Et halua, että Jumalan sana koskettaa heidän sieluaan. Raamattu sanoo, että taivas ja maa
katoavat, mutta minun sanani ei katoa. Et pysty hukuttamaan Jeesusta, ystäväni. Sinä voit leikkiä 
moottorisahallasi täällä tänään, mutta sinä tulet olemaan vastuussa sielustasi tuomiopäivänä. Se tulee
olemaan erittäin kammottavaa kohdallasi.

En ymmärrä, miksi sinä kiellät evankeliumin ja hylkäät Jeesuksen ja hänen pelastussuunnitelmansa. 
Miksi se on sinulle niin vaikeaa käsitellä syntejäsi? Ja haureuttasi. Ja ennen avioliittoa tapahtuvaa 
seksiä ja aviorikostasi. Masturbaatiotasi ja pornografiaasi. Miksi? Miksi pidät siitä niin paljon? 
Raamattu sanoo, että Jumalaa ei pilkata. Mitä ihminen kylvää sitä hän myös niittää. Hän joka kylvää
lihassa tulee niittämään korruptiota. Hän joka kylvää hengessä tulee niittämään ikuisen elämän. Se 
on sitä, mikä minulla on. Minulla oli tapana olla syntinen kuten sinä ja kävin tällaisissa paikoissa. Ja 
nautin siitä. Ja kävin ulkona ja ryyppäsin ja tapasin muutaman tytön ja harrastin seksiä ennen 
avioliittoa. Minulla oli tapana polttaa kannabista ja katsoa pornoa. Mutta kun Jeesus Kristus vakuutti
minut synneistäni ja kertoi, että olen matkalla helvettiin. Ja hän puhdisti minut. Ja hän pyyhkäisi 
pois kaikki syntini. Ja se on sitä, mitä hän voi tehdä sinullekin. 

Mutta, sinun on ymmärrettävä, että Jeesus Kristus vaatii katumusta. Hei, ihmiset, teidän on tehtävä 
täyskäännös. --"Me emme aio viettää Halloweenia lastemme kanssa." Aamen. Ylistäkää Herraa. Tuo
on hyvä todistus. Ihmiset ovat alkamassa ymmärtämään, että kysymys ei ole vain "karkki tai 
kepponen" vaan kysymys on siitä, että vietät laatuaikaa perheesi kanssa ja että kasvatatte heidät 
Herran tavoille. Okei. Olemme juuri parhaillaan viimeisissä ajoissa. On maailmanlaajuinen 
painostus kaikkialla planeetalla. He haluvat ottaa pois sinun oikeutesi ja vapautesi. He haluavat vain 
painostaa sinua. Ja he haluavat peittää lastesi suut ja käytännössä tukahduttaa heidät alakoulussa. Se 
on erittäin sairaalloista, mitä he tekevät. Ja se kulkee "turvallisuuden" nimellä eteenpäin. 

Jeesus sanoi, jos rakastat minua, noudata käskyjäni. Joku henkilö tuli luokseni hieman aikaisemmin 
ja kertoi olevansa kristitty. He polttavat tupakkaa ja kertovat olevansa kristittyjä. Tarkoitan. Siinä on 
ristiriita, ihmiset. --Mitä sinä teet? Me vain kerromme ihmisille Jeesuksesta Kristuksesta. Meidän on
varmistuttava, ettemme tee näitä syntejä, koska ne lähettävät meidät helvettiin. --LGBTQ? Kyllä, 
anna kun näytän sinulle, mitä Raamattu sanoo asiasta. Oletko sinä kuullut pyhistä kirjoituksista, 
joissa puhutaan LGBTQ-yhteisöstä? --Ei, en ole. --En edes tiedä, mistä se löytyy sieltä. Se on 
ensimmäinen korinttilaisille, Uudessa Testamentissa, kappale kuusi. --Nukkuminen? --Mitä, 
miten voin hyljätä nukkumisen? Se on makaaminen. --Aha, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa ennen 
avioliittoa tapahtuvia seksisuhteita. Se sanotaan tässä, madam, tämä sanoo: ettekö tiedä, etteivät 
jumalattomat peri Jumalan kuningaskuntaa. Älkää joutuko petetyksi. Eivät haureuden harjoittajat, 
avionrikkojat, epäjumalanpalvelijat, naismaiset miehet, se tarkoittaa miehiä, jotka eivät käyttäydy 
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miehen tavalla eivätkä itsensä väärinkäyttäjät toisten miesten kanssa - se tarkoittaa homoseksuaaleja.
Ja sitten se sanoo, he eivät peri Jumalan kuningaskuntaa.

Se on ensimmäinen korinttilaisille, Uusi Testamentti. Joten, jos elät tuota elämäntyyliä: LGBTQ 
(lesbian, gay, bi, trans, quetioning). Ne ovat kaikki asioita, joille Jumala antaa tuomionsa, kun 
kuolet. Silloin et mene taivaaseen vaan menet helvettiin. Come on, dinosaurus, T-rex, tule Jeesuksen
luokse ennen kuin se on jo liian myöhäistä. Haluan, että pelastut T-rex. Sinä pelottelet monia ihmisiä
täällä. Haluan, että tulet Jeesuksen Kristuksen luokse enkä halua, että sinä olet peloissasi 
tuomiopäivänäsi. Se tulee olemaan pelottava asia. Raamattu sanoo, että on pelottavaa joutua elävän 
Jumalan käsittelyyn. Se on kauhistuttava asia joutua Jumalan eteen. Kun et ole pelastunut. Kun et 
ole syntynyt uudelleen. 

Raamattu sanoo, Jeesus Kristus ei tullut etsimään vanhurskaita (oikeamielisiä) vaan syntisiä - heidän
on kaduttava. Okei. Jeesus Kristus tuli kutsumaan syntisiä katumukseen. Te, ihmiset, menkää vain. 
Hän ei tullut ihmisten luokse, jotka ovat omahyväisiä ja jotka ajattelevat tietävänsä kaiken ja että 
heillä on kaikki asiat hallinnassa. He eivät tarvitse Jumalaa. Ja sellaisia ihmisiä on paljon. He 
sanovat, etteivät he tarvitse Jumalaa. He sanovat, että heillä on kaikki hyvin ilman Herraa. Mutta he 
eivät ymmärrä edes sitä, että henki, joka heillä on, tulee Jumalalta. Raamattu sanoo, ylistäkää Herraa
jokainen, jossa on elämän henki. Joten, meidän on ylistettävä Herraa keuhkoillamme eikä savustaa 
niitä tai myrkyttää niitä. Meidän on ylistettävä Jumalaa ja kohotettava kätemme ja annettava hänelle 
kiitoksemme. Eikä meidän siis ole tarkoitus tehdä irstauden työtä ja petoksen työtä ja ahneuden 
työtä ja kuoleman työtä käsillämme. Meidän on annettava kehomme Jumalalle elävänä uhrina, 
pyhänä uhrina, jonka Jumala hyväksyy. Joka on meidän järjellinen työmme ja velvollisuutemme, 
sanoo Raamattu.

Okei, meidän ei siis pidä ottaa tätä kehoamme, jonka Jumala on meille antanut, ja käyttää sitä kuin 
huora - prostituoitu. Me väärinkäytämme sitä kaikkialla. Meidän on käsiteltävä kehoamme hyvin. 
En puhu välttämättä ruokavaliosta. Raamattu sanoo, fyysinen harjoitus on vain vähän hyödyksi, 
mutta tyytyväinen vanhurskaus on suureksi hyödyksi. On siis hyvä syödä terveellisesti, mutta 
kaikkein tärkein on sielusi. Onko sielusi terve? Oletko hengellisesti vajavainen? Oletko tietämätön 
Jumalan asioista? Ja hengellisistä asioista, joilla on todellinen merkitys. Kysymys ei ole fysiikastasi, 
mies. Kysymys ei ole ulkokuoresta. Kysymys on sisäpuolesta: sydämestä, mielestä. Mielelläsi pitäisi
olla ymmärrys Jeesuksesta Kristuksesta - ja hänen laistaan. Ja sellainen siirtyy ulkokuoreesi ja 
toimintaasi. Sinä alat vaeltamaan tarkkaavaisesti. Sinä et enää lankea houkutukseesi niin helposti. 
Sinä tulet ulos sellaisesta ympäristöstä. 

Kun se tyttö soittaa sinulle ja kysyy: "Lähdetäänkö ulos?" Ja et ole avioliitossa hänen kanssaan. 
Sinun on torjuttava tuollaiset puhelut. Kun se mies soittaa sinulle ja sanoo: "Lähdetään. Minä menen
naimisiin kanssasi eräänä päivänä. Mennään nyt vain ulos ja pidetään hauskaa tänään." Silloin sinun 
on kerrottava tuolle tyypille, että minä palvelen Jeesusta Kristusta ja olen krisitty. Ja että minä pidän 
itseni puhtaana avioliittoa varten. Aamen. Ja tämä on tapa, jolla asia hoidetaan. Aamen. Ihmiset, tällä
tavalla asia pitää tehdä. Tämä on tapa, jolla kasvatatte lapsenne. Te sanotte, niin kauan kun olet 
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tämän katon alla, te pidättäydytte sen kaltaisesta epämoraalisesta käyttäytymisestä. Me opiskelemme
Jeesusta Kristusta. Kun lähdet pysyvästi pois tästä talosta, voit tehdä aivan mitä haluat. 

Mutta sinä olet silloin vastuussa omasta sielustasi koko ajan. Raamattu sanoo, harjoituttakaa 
lapsenne sille tielle, jota heidän tulee vaeltaa. Harjoittakaa heitä! Jotta, kun he ovat vanhempia, he 
eivät poikkea tuolta tieltä. Minä kiitän Jumalaa, että vanhempani opettivat minua, kun olin pieni. 
Opettivat. He opettivat minulle Jumalan asioita. Ja he patistivat minut etuovelle joka sunnuntai, jotta
ehtisin pyhäkoulubussiin. Vaikka vanhempani eivät käyneet kirkossa, jostain syystä he tunsivat, että 
heidän on laitettava minut pyhäkouluun. Olin tuolloin viisi- tai kuusivuotias. Se linja-auto vei minut 
pyhäkouluun joka sunnuntai. Ja sen kautta minuun juurrutettiin Herran, Jeesuksen Kristuksen, 
opetukset. Ja Jumalan pelko. Ja sitten teini-ikäisenä minä vaelsin harhaan, mutta siltikin Jumala piti 
minusta huolen koko sen ajan. Ja sitten minä tulin takaisin Herran luokse. Ja olen nyt 
uudestisyntynyt kristitty. Olen saarnaaja. Siksi olen täällä kertomassa sinulle, Raamattu sanoo, hän 
tulee kirkkonsa luokse, jossa ei ole tahraa, ryppyä eikä vikaa. 

Raamattu sanoo, siunattu on se palvelija, jonka Herra palatessaan havaitsee tekemässä hänen töitään.
Hän tulee saamaan hyvän perinnön. Päinvastoin kuin hölmö palvelija. Tai sellainen henkilö, joka 
piilottaa taitonsa. Hän haaskaa aikansa elämällä kapinallisesti synnissä ja juopottelussa ja 
epämoraalisessa käyttäytymisessä, kun Jeesus Kristus tulee takaisin. Sellainen henkilö havaitsee 
olevansa riittämätön. Raamattu sanoo, Jeesus sanoi, sitokaa hänen kädet ja jalat kiinni ja heittäkää 
hänet synkimpään pimeyteen, missä kuullaan huutoa ja valitusta ja hampaiden kiristelyä. Siinä 
meillä on syntisen perintö. Se on jumalattoman ihmisen perintö. Mutta sinä voit tulla pois sieltä. Jos 
tulet Jeesuksen Kristuksen luokse tänään ja sanot: "Jumala, olen tehnyt paljon syntiä. Minä yritän 
vastustaa noita syntejäni. Minä menin 12-askeleen ohjelmaan tai nimettömän alkoholistin -
ohjelmaan. Minä luin tee-se-itse -kirjan, mutta minä haluan katua tänään - tältä istumalta. Herra, 
Jeesus, haluan, että otat pois nämä syntini ja pyyhit minut puhtaaksi näistä synneistäni. Ja minä 
haluan elää sinulle Jeesus." 

Ja ihmiset tulevat ja kertovat omia todistuksiaan. He kuulivat Jumalan sanaa ja enkä edes nähnyt 
heitä enkä edes tiennyt, että he kuuntelevat. Mutta jossain kohdassa tuolla kadulla he kuuntelivat ja 
heillä oli korvaa kuullaa Jumalan sanaa. Ja he tulevat ja kertovat minulle, vuosia myöhemmin, että 
juuri katusaarnaaminen sai heidät tulemaan Herran, Jeesuksen Kristuksen, luokse. He heittivät omat 
syntinsä menemään ja nyt he palvelevat Jumalaa. Siinä meillä on todistus. Se on Jumalan työtä. 
Ihmiset, siinä meillä on evankeliumin voima. Se saattaa olla sinä siellä kaukana. Sinä olet aivan 
ääneni rajoilla ja jokin liikkuu sydämessäsi. Ja sinä tiedät, että Herra Jeesus rakastaa sinua ja että 
hän haluaa sinun tulevan ulos tuosta pimeydestä. Ja hänen ihmeelliseen valoonsa. Jumala hylkää ne 
99 lammasta ja etsii sitä yhtä kadoksissa olevaa sielua. Se on eksyksissä oleva lammas. Juuri siksi 
minä olen täällä: tuota yhtä kadoksissa olevaa lammasta varten.

Niin, sir. Onko sinulla kysymys? (pudistaa päätään). Okei. Minä vain toivon, ettet ole tällä listalla. 
Jos olet tällä listalla, sinun pitää katua. Minä en voi sietää näitä syntejä. Minä tiedän, että nämä 
synnit ovat siellä vain orjuuttamassa minut. Ne vain surmaavat minut. Ne vain saavat minut 
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pettämään vaimoni. Ne saavat minut menemään takaisin siihen vanhaan elämäntyyliini. Ja se on 
paholainen. Se on paholainen, joka tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Hän ei ajattele 
tulevaisuuttani. Hän ei ajattele terveyttäni. Hän ei ajattele ikuista elämääni. Se on paholainen. Hän ei
tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Jeesus Kristus tuli, jotta meillä olisi elämä ja
joka on yltäkylläinen elämä. 

Raamattu sanoo, että alussa Jumala loi miehen ja naisen. Jotta he täyttävät maan ja lisääntyvät. Se 
on hyvä, mutta sinun on mentävä naimisiin. Ja silloin sinä et tee syntiä: haureutta. Kun olet 
avioliitossa, se ei enää ole haureutta. Raamattu sanoo, avioliitto on pidettävä kunniassa Herran 
edessä ja aviovuode puhtaana. Mutta huorintekijät ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. Okei, joten, 
ihmiset, teidän on oltava tuon liiton alaisuudessa - avioliitossa. Jos haluat tuon kaltaisia suhteita. 
Yksi mies, yksi nainen. Onko sinulla kysymys, sir? Ihmiset, varmistakaa, ettette ole tällä listalla. 
Varmistukaa, että ette ole listalla. Minulla oli tapana olla tällä listalla. Ja minä olin erittäin ylpeä 
siitä. Mutta se olisi vain lähettänyt minut helvettiin. Minun oli pyydettävä Jumalalta anteeksi antoa. 
Kyllä, mutta sinä voit tulla Jeesuksen luokse. Tule Jeesuksen luokse. Tässä, madam. Tässä, madam. 
Ota tämä mukaasi. Tässä on lista synneistä, jonka voit lukea kotonasi. --Minä olen ateisti ja minä 
kannatan sitä. Uskotko Jumalaan? --Kyllä. No, kuinka talosi on ateistinen, jos uskot Jumalaan?       
--Koska, äitini sanoi niin. Ahaa, sinulla on eri uskomusjärjestelmä kuin heillä. Minä ymmärrän. 
Aamen.

Katsokaa ihmiset, aivan pieni lapsikin ymmärtää, että on olemassa Jumala. --Jumala on olemassa, 
mutta ei ole olemassa sellaista asiaa kuin synti. --Jos Jumala laittoi meidät tänne maan päälle ja antoi
meille kaikkea tarvitsemaamme, niin miksi hän olisi täällä. Jumala on täällä. Jumala on täällä.          
--Miksi hän antoi meille välineitä, jotta voimme rakentaa asioita tehdäksemme syntiä? Se on 
ihmisen viisautta, joka tulee Jumalalta. Se on kekseliäisyyttä. (Moottorisahan käyttäjä tulee 
estämään keskustelun.) Miksi paholainen aina yrittää estää Jumalan sanaa?

Tehkää työtä oman pelastuksenne eteen pelolla ja vavistuksella. Sinun on tehtävä työtä tämän asian 
parissa itse. Et voi tehdä sitä ystäväsi puolesta etkä perheesi, koska he eivät tule olemaan paikalla 
tuomiopäivänäsi. Mies, onko kaikki hyvin? Sinä tarvitset Jeesusta. Sinä tarvitset Jeesusta. Sinä 
tarvitset Jeesusta. Tästä minä puhun, ihmiset. He ovat täynnä verta ja sisäelimiä ja te näyttelette 
tuota hahmoa. Se ei ole hyvä. 

Kyllä, Raamattu sanoo, älkää juopuko viinistä. Siellä missä on liiallista juopottelua, täyttykää 
mieluummin Pyhästä Hengestä. Okei. Vaikka kysymys on vain viinistä, se on siltikin päihtymistä. 
Nuori nainen, sinä tulet humalaan viinistä. Älkää joutuko petetyksi, Raamattu sanoo. --"Te tyypit 
juotte viiniä kirkossa ja sanotte sitä vereksi." Raamattu sanoo, viini on pilkkaaja ja väkijuoma on 
raivoaja. Ihmiset, jotka joutuvat petetyksi tässä asiassa eivät ole viisaita. Hyvä on. Viini pilkkaa 
sinua. Se houkuttelee sinua lasissa, Raamattu sanoo. Okei, mutta lopulta se puree kuin kyykäärme. 
Se puree. Kuin skorpioni se pistää sinua. Se saa sinut tekemään asioita, joita et halua tehdä eikä 
sinun pitäisi tehdä. Sinä heräät täynnä mustelmia, Raamattu sanoo. Omalla kohdallani, minä heräsin 
ja harmittelin edellistä iltaani. Kun olin humaltunut viinistä. 
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Toisen posken kääntäminen tarkoittaa, että sinä neutraloit hyökkäyksen. Älä maksa samalla mitalla 
takaisin. --Jos joku tulee ja hyökkää sinua kohtaan, miksi kääntää toinen poski? Niin kauan kuin 
minä säilytän tasoni, joka on sen yläpuolella, tuon hyökkäyksen tason yläpuolella, minä olen 
oikeassa. Jos alennun tuon hyökkääjän tasolle, ja sitten reagoin tuohon hyökkäykseen, minä olen 
silloin väärässä. Niin kauan kun olen oikealla polulla enkä taistele tulella tulta vastaan, silloin kaikki
on hyvin. Joten, minä voin kääntää toisen posken ja sanoa: "Jumala sinua siunatkoon." Haluan, että 
pelastut. Okei. --Miksi sinä olet täällä ulkona ja yrität pelastaa ihmisiä, kun kukaan ei halua pelastua.
Koska, Raamattu sanoo, kylväkää siementä ja aikanaan siitä tulee taimi. Aivan kuten maanviljelijä 
tekee. Me emme ole täällä näkemässä välitöntä kasvua. --"Minä takaan sinulle, että minä olen 
mätänevin peruna, jonka olet koskaan kasvattanut." No, minä takaan sinulle... Ei sitä koskaan tiedä. 
Sinä saatat pelastua vain muutaman vuoden päästä tästä hetkestä. 

Me emme koskaan tiedä. Minä puhuin juuri samalla tavalla kuin sinä, kun olin kaltaisesi. Minä 
ajattelin tietäväni kaiken. Minä ajattelin tietäväni kaiken. Mutta minä tulin Jeesuksen Kristuksen 
luokse, kun hän kutsui minua kuningaskuntaansa. --Mikä tuossa LGBTQ:ssa on väärin? Minä luin 
sinulle kirjoituksia aikaisemmin, eikö? Ensimmäinen korinttilaisille 6:9 sanoo, ettei 
homoseksuaalilla ole minkäänlaista perintöä Jumalan kuningaskunnassa. Raamattu sanoo, sellaisia 
olitte te, jotkut teistä. Menneessä aikamuodossa. Se tarkoittaa, että nuo homoseksuaalit olivat 
katuneet elämäntyyliään ja tulivat Jeesuksen luokse ja lopettivat harjoittamasta tuota syntiä. Se 
tarkoittaa, että sinä saat anteeksi. Mutta, jos kutsut itseäsi kristityksi ja jatkat tuossa synnissä, silloin 
Jumala kutsuu sinua tekopyhäksi ja menet helvettiin. Kun tulet Jeesuksen luokse, sinun täytyy 
hävittää synti. 

Niin, madam? --Eikö LGBTQ-ihmisillä ole oikeuksia? Kyllä heillä on. Mutta heillä ei ole oikeutta 
sanoa, että he ovat laillisessa avioliitossa Jumalan edessä, koska Jumala antoi avioliiton vain ja 
ainoastaan miehen ja naisen välille. He ovat synnissä, jos he tekevät sellaista. Okei. Mutta, me 
emme vihaa heitä. Heillä on kaikesta huolimatta oikeuksia ja me kohtelemme heitä asianmukaisesti. 
Okei. Niin, madam. --Eikö sinulla ole mitään tekemistä elämässäsi? Kyllä, Jumalan sanan 
kertominen ihmisille on hyvä asia. Miksi minun pitäisi mennä tuonne ulos juopottelemaan ja 
harrastamaan haureutta. Tämä on parempaa, koska tämä tulee pelastamaan teidät ikuiseen elämään. 
Heillä on mieli, joka ymmärtää näitä asioita. Kun sinulle kertyy ikää, sinusta tulee kovapäinen. Ja 
sinä täytyt ylpeydestä. Raamattu sanoo, harjoita lapsiasi. Niin, madam? --Sinun pitää mennä kotiin 
nukkumaan. Minä menen kotiin nukkumaan, mutta minun on kerrottava ihmisille Jeesuksesta. 
Jeesus rakastaa sinua. Hän rakastaa sinua ja haluaa, että lopetat käyttäytymästä tuolla tavalla. 

Sinun pitää rakastaa Jeesusta. Raamattu sanoo, menkää julistamaan Raamattua. Julistakaa sanaa. 
Niin? Raamattu sanoo Johanneksen 3:16, että Jumala rakasti maailmaa niin, että antoi ainoan 
Poikansa. Ei siis tytärtä. Mies, sinä sanoit mies. Jeesus on mies. Kyllä, Raamattu sanoo, ilman uskoa
on mahdotonta miellyttää Jumalaa. Me emme ole koskaan nähneet häntä, mutta meillä on usko, että 
hän oli olemassa ja että jo se asia sellaisenaan miellyttää Jumalaa. Ja hän vie meidät kotiin. Okei. 
Meillä ei voi olla käsin kosketeltavaa todistusaineistoa kaikkeen vaan meillä on oltava uskoa. Okei. 
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--Mistä suuntauksesta te olette? Sir, me emme ole kirkkokunta. Meillä ei ole nimeä. Me olemme 
vain uudestisyntyneitä kristittyjä. Me emme ole katolisia. Me emme ole jehovan todistajia. Minä 
olen enemmän kallellaan apostolisen helluntailaisuuden suuntaan, mutta en ole täällä suosimassa 
kirkkokuntia. --Jos me menemme helvettiin, niin... En tunne elämäntyyliäsi, madam. En minä 
tuomitse sinua helvettiin. --Mille helvetin tasolle me menemme? Tuo on katolisen kirkon mukaista 
ajattelua, heillä on monta eri tasoa, mutta Jumala sanoo, että helvetti on yhdellä tasolla. Se on 
tuskaa. Liekkejä. Okei. --Entäpä kiirastuli? Ei ole olemassa kiirastulta. Se on katolinen kirkko. 
Raamattu sanoo, että ihminen kuolee kerran, jonka jälkeen tulee tuomio. 

Tämä on asian ydin. Sinä et voi käydä katolisessa kirkossa ja rukoilla Mariaa, koska Jumala kieltää 
sellaisen. Hän ei halua sellaista. Koska sinä menet silloin toisen välittäjän luokse. Se on 
epäjumalanpalvelusta. Sinun on tultava ainoastaan Jeesuksen Kristuksen luokse. Lopeta 
rukoilemasta katolisen kirkon perinnerukousta (rosary). Lopeta rukoilemasta Mariaa. Hän ei ole 
elossa eikä hän kuule rukouksiasi. Hän on Jeesuksen kanssa Taivaassa. Okei. Jumala on 
mustasukkainen. Sinun on mentävä Jeesuksen luokse rukouksessasi. Lopeta rukoilemasta Mariaa. 
Lopeta sytyttämästä kynttilöitä tuhkakeskiviikkona (Ash Wednesday). Se on kaikki 
uskonnollisuutta. Se on kuollutta uskonnollisuutta. Meidän on mentävä Jeesuksen luokse. 

Niin? --Tuossa sanotaan "adultery". --Kuinka aikuisena oleminen on synti? Se tarkoittaa, kun olet 
avioliitossa ja sinulla on sen ulkopuolisia suhteita. Ai, juutalaisuus. --Juutalaisuus sanoo, että siitä 
rangaistiin kuolemalla ja sen jälkeen kuningas totesi, että ehkä tämä onkin hyvä asia. --Se tapahtui 
sen jälkeen, kun he olivat jo tappaneet ihmisiä. Kyllä, kun he olivat tappaneet heidät, tapahtui kova 
maanjäristys. Ja he sanoivat, todellakin, hän oli Jumalan Poika. He ymmärsivät sen vasta sitten, kun 
olivat jo ristiinnaulinneet hänet. Se on asian ydin. Se on ydinasia. Mutta Raamattu sanoo, että 
Jeesuksen veren vuoksi meillä anteeksianto synneistä. Koska hän kuoli ja hän oli viaton mies, mutta 
he tappoivat hänet. Jumala käytti häntä uhrilampaana meidän puolestamme, jotta me saimme 
sovinnon. Jos uskomme Jeesukseen, me saamme anteeksi. Mutta meidän on myös kaduttava ja 
torjuttava syntimme. 

--Toisin sanoen, Jumala koettelee ihmisiä paljon kuten sanotaanko Aabraham ja hänen poikansa. --
Jumala sanoi, että sinun pitää tappaa hänet ja hän oli jo tekemässä sitä. Se oli testi Aabrahamille, 
Iisakille, joka oli hänen poikansa. Jumala halusi nähdä, onko hän uskollinen ja uhraako hän oman 
poikansa. Mutta siinä on samalla oli kysymys siitä, että Jumala itse uhraa oman Poikansa, Jeesuksen 
Kristuksen, meidän paikallamme. Joten, Jumala sanoi Aabrahamille, älä tee sitä, pysähdy! Ja sitten 
hän antoi heille uhrin, joka on varjo siitä, mitä meillä on. Meillä on ristiinnaulittu Messias, joka on 
sovintouhrimme. Okei. Tuo oli hyvä näkemys Aabrahamista ja Iisakista ja siitä, kuinka Jumala 
rakastaa meitä. Joten, kyllä, siinä on jotain, mitä kannattaa pohdiskella. 

--Entäpä kielletty hedelmä? Alunperin ennen syntiä, asiat olivat syötäviä. Kuten, sinähän tiedät, 
kasvikset ja hedelmät ja sen kaltaiset asiat. Ilman myrkyllisiä sivuvaikutuksia. Ilman että niistä 
koitui myrkyllisiä vaikutuksia, mutta kun synti tuli maailmaan niin monet asiat alkoivat 
pilaantumaan. Paljon myrkyllisiä aineita tuli maailmaan. Kuten myrkkymuratti. Ne kehittävät 
myrkyllisiä aineita, joita Jumala ei koskaan tarkoittanut meille syötäväksi. Kyllä, on olemassa paljon
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kasveja, joilla on päihdyttävä vaikutus. Mutta se ei ole siksi, että hän olisi ne tehnyt. Meillä on myös
myrkkymuratti ja sinä voit kuolla. Sinulle voi tulla hallusinaatioita. 

--Se tarkoittaa, että me saamme myrkytysoireita niiden myrkyllisistä aineista, koska he tekivät 
syntiä. Myrkky poistuu elimistöstäsi, koska sinulla on immuunijärjestelmä. --En minä sano tuota.    
--Me voimme käyttää niitä yrtteinä. Mutta sinä saat siitä, mitä he sanovat hallusinaatioksi ja 
psykoosiksi. --Ei se ole hallusinaatiota. No, sinä tulet siitä humalaan. Minulla oli tapana polttaa. 
Mutta, Raamattu sanoo, olkaa raittiita. Se ei sano, olkaa päihtyneitä. Vaikka ne kasvavat maassa, 
anna kun kerron asian loppuun. Vaikka ne kasvavat maassa, ei kaikkea maassa kasvavaa ole 
tarkoitettu syötäväksi tai poltettavaksi. Meidän on varottava niitä, koska jotkut asiat tuottavat 
myrkkyjä. Ja sitä kannabis tekee. Ja Jumala ei halua, että me teemme sellaista. Se on melkein kuin 
kielletty yrtti tietyssä mielessä. Aiotko ottaa siitä? Aiotko polttaa sitä? Vai aiotko totella Jumalaa ja 
olla selväpäinen? Sinä olet niin kuin Eeva, joka otti kielletyn hedelmän ja teki synnin. 

Meidän on mentävä. Mikä on viimeinen kysymyksesi? --Kuinka monta noista listalla olevista 
asioista sinä olet tehnyt? Hmm, tämä ei ole. Onko sinulle se lentolehtinen, jonka annoin sinulle? 
Hei, ota tämä. Tuossa listalla olevista synneistä, minä tein 80% niistä. En ollut koskaan 
homoseksuaali, mutta olin 80% noista asioista. Mutta, minun piti pyytää Jumalalta anteeksi antoa. Ja
minä en pidä enää noista asioista, koska ne aikovat tappaa minut ja viedä minut helvettiin. Joten 
sinunkin pitää olla varovainen. Se ei muuten ole mitenkään kaiken kattava lista. Siinä on listattu 
syntejä, joihin nuoriso on sotkeentunut. 

Joten, opiskele tätä asiaa ja ensi kerralla, kun me tapaamme täällä tulevaisuudessa, me 
keskustelemme asiasta. Näyttää siltä, että olet joskus opiskellut näitä asioita, joten... Minä arvostan 
sellaista. En minä vihaa näitä ihmisiä. --Selittäisitkö tuon? Se menee kategoriaan nimeltään 
epäjumalanpalvelus. Se tarkoittaa, kun arvostat jotain asiaa niin paljon, että olet yksinomaan 
omistautunut urheilulle. Se tarkoittaa: minun joukkueeni. Ja sitten sinä joudut tappeluihin asian 
takia. Sinä maalaat naamaasi kuvioita. Sinä ylistät joukkuettasi ja et edes ajattele Jumalaa 
elämässäsi. Sinun elämäsi pyörii urheilun ympärillä. Urheilu on silloin korotettu korkeammalle kuin 
Jumala. Ja meidän on varottava sellaista. 

Minä tykkään katsoa pesäpallo-otteluita. Minä pidän maailmanliigan seuraamisesta, mutta minun on
varmistuttava, ettei urheilu kuluta minua niin, että koko huomioni on siinä. Mistä minä oikein 
puhun? Urheilun liialllinen seuraaminen jopa siihen pisteeseen asti, että sinusta tulee urheiluhullu.  
--Okei. On olemassa ihmisiä, on olemassa ihmisiä, jotka todella rakastavat urheilua. Ja joukkuettaan.
Ja he tappelevat kanssasi ja he iskevät nyrkillä sinua. Ja he tappavat sinut joukkueensa puolesta 
joissain tapauksissa. Joten, jos olet intohimoinen jonkun asian suhteen tuolla tavalla, se ei ole hyvä 
asia Jumalan silmissä. Koska se on epäjumalan palvelusta. Se on epäjumalalle kumartumista. Ja 
minulla oli tapana kumartua kannabikselle. 

--Minä olen utelias. --Mitä kädenlämpöinen kristitty tarkoittaa? Se tarkoittaa, että istut hajareisin 
aidalla. Ilmestyskirja 3:16 sanoo, että Jumala vihaa kädenlämpöisiä kristittyjä. Hän sylkee heidät 
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ulos suustaan. Joten, on parempi olla joko sillä tai tällä puolella. Hyvä on ihmiset. Minun on 
mentävä. Niin? Ylistäkää Herraa jokainen. Olette nähneet, mitä olemme juuri olleet todistamassa. 
Olemme julistaneet Jumalan sanaa ja kuten alussa sanoimme, zombit, nouskaa kuolleista! Ja Jeesus 
Kristus antaa teille elämän. 

Täällä oli mies ja voitte katsoa videon. Minä laitan linkin videoon kuvausalueelle. Viisi vuotta sitten,
2016, minä saarnasin täällä: Lodi, California. Ja hän tanssi ympärilläni. Hän oli pukeutunut 
zombiksi. Hänellä oli arpia naamassaan. Verta, sisäelimiä, kaikkea. Ja saimme juuri tietää, hieman 
ennen tätä tapahtumaa, että hän on kuollut. Heinäkuussa 2021. Hänellä oli ikää vain 49-50 vuotta. 
Viisi vuotta sitten minä sanoin hänelle: tule ulos tästä zombi-elämäntyylistä. Jeesus Kristus voi antaa
sinulle elämän. 

Mutta hän vain jatkoi pilkkaamista. Ja jatkoi pilkkaamista. Raamattu sanoo, Jumalaa ei pilkata. Mitä
ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Minä en iloitse hänen poismenostaan. Me emme toivo pahaa 
kenellekään näistä ihmisistä, mutta me ymmärrämme Jumalan pelon. Ja Jumala tuomitsee 
oikeudenmukaisesti. Siitä tässä on kysymys. Seuraavaan kertaan, ihmiset. Täällä on tehty hyvä työ 
Jeesuksen nimessä ja hänen hengessään. Eikä ole kysymys siitä, mitä me olemme tehneet. Me emme
saa kunniaa tästä. Tehtävä on suoritettu tänään. Seuraavaan kertaan. Menkää rauhassa Jeesuksen 
nimessä. Aamen.
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