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

Yksi kristitty vastaan monta elämän vihaajaa (aborttia kannattavien 
kokoontuminen ja marssi)

Murhakokoontuminen

Bakersfield CA

Te kaikki olette syyllistyneet murhaan. Elämä alkaa kohdussa. Te olette matkalla helvettiin ellette tee 
parannusta ja käännyt Jeesuksen Kristuksen puoleen. Jumala antaa lapsen hedelmöityksen hetkellä. Ja 
kun te laitatte veitsen lapsen sydämen sisälle ja paloittelette sen jäsen jäseneltä, olette syyllistyneet 
murhaan. Ja te menette helvettiin. Jeesus Kristus voi vapauttaa teidät murhastanne. Teidän 
iljetyksestänne. Teidän kätenne ovat syylliset. Teidän kätenne ovat kokonaan veren peitossa. Minä 
kiitän Jumalaa, ettei äitini abortoinut minua. Minä kiitän äitiäni, ettei hän abortoinut minua. Minä 
kiitän Jumalaa, että äitini antoi minun syntyä. Halleluja.

Mutta monet teistä ovat syyllistyneet verenvuodatukseen. Kätenne ovat veriset. Ja olette syyllistyneet 
murhaan. Te menette helvettiin. Raamattu sanoo, Jumala vihaa käsiä, jotka ovat vuodattaneet viatonta 
verta. Tuo lapsi on viaton olento, josta te ajattelette sen olevan vain lihamöykky. Mutta Jumala sen on 
luonut. Raamattu sanoo, meidät on luotu Jumalan kuvaksi hedelmöityksen hetkellä. Siksi meillä on 
ultraääni. Siksi meillä on ultraäänikuva, jossa näemme tuon lapsen sydämen sykkivän. Ja kun te 
haluatte abortoida sen, paloitella hänet jäsen jäseneltä, te teette murhan. Teidän on parasta katua. 
Jeesus Kristus on tulossa pian. Jos ette käänny pahuudestanne, te menehdytte. 

Minä kiitän Jumalaa, että minut on vapautettu synnistä, vahvasta harhautuksesta. Te olette voimakkaan
harhaluulon vallassa. Te olette paholaisen hypnoottisen loitsun vallassa. Ja Jumala ei osoita armoaan 
teitä kohtaan, ellette lopeta murhaamista. Teidän kätenne ovat syylliset. Teidän kätenne ovat 
syyllistyneet verenvuodatukseen. Kuinka kehtaatte tuoda lapsenne tänne!? Ja opetatte heidät väärälle 
tielle. Te johdatte lapsenne umpikujaan. Raamattu sanoo, harjoituttakaa lapsenne tielle, jota heidän 
tulee kulkea ja kun he ovat vanhoja, he eivät poikkea siltä. Teidän on opetettava lapsenne 
kannattamaan elämää, kunnioittamaan Jumalaa, kannattamaan hedelmöitystä. Halleluja. Mutta ei 
kannattamaan aborttia. 

Teillä ei ole oikeutta antaa tuota lasta murhalle, Molokille, antikristukselle, pedolle. Te uhraatte 
lapsenne  paholaiselle. Teidän on käännyttävä Jumalan puoleen ennen kuin on liian myöhäistä. Olen 
peloissani puolestanne ihmiset. Te olette täällä tukemassa tiettyä poliittista agendaa. Jumala ei ole 
täällä. Jumala ei ole täällä. Häntä ei voi löytää täältä mistään. Lukuun ottamatta saarnaajan puhetta 
tänään, joka kertoo teille: mitä teette, on synti. Ja teidät todetaan syyllisiksi tuomiopäivänä. Merkitää 
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sanani. Jokainen lapsi, jonka abortoitte. Jokainen lapsi, jolle annatte tukenne hänen abortoimiseksi, te 
olette syylliset verenvuodatukseen. Kun olette tulleet tänne kannattamaan tätä, olette syylliset Jumalan 
edessä. Te menette helvettiin. Olen täällä herättämässä teitä. Olette matkalla helvetin tuleen. Kätenne 
ovat yltä päältä veren peitossa. Verenpunaista verta on käsissänne. 

Se on vastasyntynyt lapsi, joka huutaa haudasta: "Miksi te abortoitte minut!?" Miksi ette antaneet 
minulle mahdollisuutta? Miksi ette antaneet minua adoptoitavaksi? Miksi ette antaneet mahdollisuutta?
Mutta te olette niin itsekkäitä omassa agendassanne. Olette itsekkäitä omalla tiellänne. Ja te valitsitte 
murhata minut. Sinä, sinä. Minä puhun sinulle. Se on sitä, mitä tulette kokemaan. --"Our body, our 
choice!" Kun astutte toiselle puolelle. Te ajattelette, että kyseessä on hauskuus ja peli. Tämä on yhtä 
suurta naurua teille tänään, mutta sitten kun itkette ja valitatte ja kiristelette hampaitanne, te tulette 
sanomaan: "Miksi en kuunnellut saarnaajaa?" Miksi en kuunnellut saarnaajaa parkkipaikalla, kun hän 
puhui abortista ja saarnasi pro-life. Voi ei, olen piinassa ikuisesti. Te olette murhaajia. 

Te olette murhaajia. Sinä ja sinä vaaleanpunaisessa, te olette murhaajia. Sinä sateenkaaripaidassa, olet 
murhaaja. Sinä valkoisessa paidassa, punaisessa paidassa, mustassa paidassa, Jumala pitää teitä kaikkia
murhaajina. Ja te menette suoraapäätä helvettiin, koska ette ole katuneet tekojanne sydämessänne. 
Teillä on paha sydän. Jos olet niin kutsuttu krisitty täällä, olet tekopyhä. Sinulla ei ole Jeesusta 
Kristusta. Sinulla ei ole Jumalaa. Sinulla ei ole Herran rakkautta. Katsokaa, miten harjoitatte lapsenne. 
Iljetys. Te johdatatte lapsenne iljetyksen tielle. Teidän tulisi harjoittaa lapsenne ja kertoa lapsillenne, 
että elämää pitää kunnioittaa. Teidän pitäisi kertoa lapsillenne, että elämä alkaa kohdussa. Siihen teidän
pitäisi harjoituttaa lapsenne. Mutta ainoa asia, mitä haluatte tehdä, te haluatte tukahduttaa saarnaajan. 
Te voitte yrittää sitä, mutta se ei tule onnistumaan. 

 

Koska Jeesuksen Kristuksen sana on täällä vastustamassa teitä. Jeesuksen Kristuksen sana todistaa 
teitä vastaan tänään, että olette kaikki syyllisiä murhaan. Teidän on hylättävä syntinne. Teidän 
marssinne ei auta teitä. Marssiminen ei auta teitä. Teidän on tultava Jeesuksen Kristuksen luokse. Te 
olette syyllistyneet murhaan käsillänne. Teillä on murhaajan kädet. Tämä on sitä, mitä tapahtuu. Te 
pudotatte asianne ja Jumala pudottaa teidät tuomiopäivänä tulimereen. Koska ette te kadu. Te ette 
hylää pahoja tapojanne. Jos ette kadu, te tulette menehtymään. Te tulette paistumaan. Te tulette 
palamaan. Elämä alkaa kohdussa. Kuinka te julkeatte abortoida? Kuinka te julkeatte tehdä murhan? 
Kuinka te julkeatte vastustaa tuota syntymätöntä lasta ja sanoa, että hän on merkityksetön ja ettei 
hänellä ole oikeutta elää. Kuinka te kykenette siihen? 

Entä miten on sinun laitasi? Sinut olisi voitu abortoida. Entä minä sitten? Minut olisi voitu abortoida. 
Mutta, minä valitsin. Minä valitsin. Poistu. Poistu. Sinä menet putkaan. Hei tyyppi, sinä menet 
putkaan. Sinä menet putkaan. Teidän on tultava Jeesuksen Kristuksen luokse ennen kuin on liian 
myöhäistä. Te olette kaikki likaisia syntisiä. Ja sinä olet sodomiitti. Sinä palat helvetissä mies. Jumala 
tuhosi Sodoman ja Gomorran. Sinä olet sodomiitti. Olet likainen syntinen. Minä näin sinut pride-
festivaalilla. Sinä menet suoraan helvettiin aivan kuin Sodomassa ja Gomorrassa. Raamattu sanoo, 
ettei naismaisella miehellä ole mitään perintöä Jumalan kuningaskunnassa. Raamattu sanoo, ettei 
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homoseksuaalilla ole mitään perintöä Jumalan kuningaskunnassa. Raamattu sanoo, ettei murhaajalla 
ole mitään perintöä Jumalan kuningaskunnassa. Ja se on sitä, mitä te teette.

Mutta te olette täällä vain tämän takia: poliittinen agenda. Te haluatte laittaa nämä kuvat Instagramiin. 
Facebookiin. Haluatte olla erittäin poliittisia. Haluatte mennä virran mukana. Raamattu sanoo: leveä 
on tie, joka johtaa tuhoon. Ja monet menevät sille tielle. Mutta kapea on tie, joka johtaa ikuiseen 
elämään. Ja vain harvat sen löytävät. Teidän on oltava kapealla tiellä, ihmiset. Te ette ole kapealla 
tiellä. Te olette leveällä polulla, joka vie teidät kuolemaan. Helvettiin. Epätoivoon. Minä kiitän 
Jumalaa, että olen syntynyt uudelleen. Olen syntynyt Lampaasta. Lampaan verestä. Mitä hyötyä on 
siitä, että... Mitä hyötyä on siitä, että saat itsellesi muutaman olkaan taputuksen ja suosionosoitukset. 
Mitä hyötyä on siitä, että ihmiset toivottavat sinulle onnea ja menestystä ja Jumala ei hyväksy sinua. 
Minä otan vastaan mieluummin Jumalan hyväksynnän kuin ihmisten hyväksynnän. Raamattu sanoo, 
joka tekee itsestään tämän maailman ystävän, tekee samalla itsestään Jumalan vihollisen.

Teistä on tullut Jumalan vihollinen, kun riistätte syntymättömän lapsen hengen. Kun te paloittelette 
hänet jäsen jäseneltä. Ja te pilkotte hänet moneen osaan. Te heitätte hänet menemään kuin jäte. Te 
hylkäätte hänet kuin jauhelihan. Te heitätte tuon pilaantuvan lihanpalan menemään  roskakoriin ja 
sitten te menette lounaalle. Ja sitten te ajattelette: miten hyvän työn olenkaan tänään tehnyt. Mutta 
minulla on uutisia teille tänään: te olette Jumalan tappolistalla. Ja se tulee olemaan hyvin lohdutonta ja 
karua kohdallanne tuomiopäivänä. Jos ette kadu. Raamattu sanoo, jollet kadu, tulet menehtymään. 
Teidän on kaduttava ennen kuin on liian myöhäistä. Jeesus Kristus tulee pian. 

Jos ette havaitse aikamme merkkejä, olette sokeita. Minä tiedän, mitä on tulossa. Minä tiedän, mitä on 
edessämme. Ja se ei näytä hyvältä teille. Jos ette kadu ja käänny Jumalan puoleen. Jos ette tee 
parannusta ja käänny Jeesuksen Kristuksen puoleen. Elämä alkaa kohdussa. Painu pois täältä, sinä 
likainen sielunvihollinen. Jeesus Kristus on ainoa tie. Jeesus Kristus on totuus. Jeesus Kristus on 
elämä. Te tulette menehtymään ja menette helvettiin. Minä haluan, että pelastutte. Voi, mutta te ette 
sellaista halua. Te haluatte ikuisen pimeyden. Te haluatte sen ikuisen pimeyden. Sen epätoivon. Mutta 
minä haluan tien, joka on oikea. 

Teillä ei ole Jeeusta Kristusta sisällänne. Teillä ei ole Jeesusta Kristusta itsessänne. Madam, sinulla ei 
ole oikeutta murhata. Sinulla ei ole oikeutta murhata tuota lasta. Sinulla ei ole oikeutta murhata tuota 
lasta. Minä haluan ikuisen elämän. Aamen. Elämä alkaa kohdussa. Elämä alkaa kohdussa. Te kaikki 
olette murhaajia. Minä julistan tänään täällä: olette kaikki murhaajia. Te olette Jumalan mielestä 
syyllisiä. Te ette ehkä ole tänään syyllisiä oikeuslaitoksessa, mutta te olette syyllisiä tuomiopäivänä. Te
olette kaikki verenpunaisen syyllisiä. Jokainen teistä. Paholainen tukee paloittelua. Paholainen tukee 
kuolemaa. Jeesus Kristus tukee elämää. Jeesus Kristus tukee elämää. Paholainen kannattaa paloittelua. 
Paholainen tukee kuolemaa. Mutta Jeesus Kristus tuli, jotta meillä olisi elämä ja että se olisi 
yltäkylläinen. 
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Voi, te tarvitsette Jeesusta. Te tarvitsette Jeesusta. Mies, sinä olet sairas. Te olette sairaita. Te olette 
järjettömiä. Te olette kieroutuneita. Olette kieroutuneita logiikassanne. Olette vääristyneitä. Olette 
järjettömiä. Teillä ei ole elämän valoa. Teillä ei ole Jeesuksen Kristuksen valoa. Te tarvitsette 
Jeesuksen Kristuksen itsellenne. Kirkkauden toivon.

***

Jumala vihaa käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta. Ja he astuivat esiin ja kävelivät solidaarisuudessa 
ihmisjoukossa, joka kannattaa iljetystä - murhaamista. Ja minä selvitin asian heille, koska ehkä he 
eivät koskaan tienneet asiasta. Paitsi tänään. Ja se oli sitä, mitä minä tein. Minun piti kertoa heille 
heidän synnistä. Ja siitä minne he ovat matkalla, jos he eivät kadu murhaamistaan. Koska elämä alkaa 
kohdussa. Hedelmöityksen hetkellä. Ja he ryöstävät syntymättömien ihmisten oikeudet. Ja he tukevat 
ihmiskehojen silppuamista. Ja ihmiskehojen hylkäämistä. Ja viattoman elämän tuhoamista. Ja me, 
uudestisyntyneinä kristittyinä, vastustamme sellaista. Ja, sen puolesta minä olin täällä tänään. Ja, ei 
ainoastaan minä vaan Jumala minussa. Kirkkauden toivo. Aamen. 

Jos Jumala on puolellani, kuka voi minua vastustaa. Sodomiitti tuli hieman vastustamaan minua, mutta
Jumala siirsi hänet kadun toiselle puolelle ja minä pystyin jatkamaan saarnaamista heidän syntiään 
vastaan. Ja siitä tässä on kysymys ihmiset. Meidän on oltava pieniä suolakiteitä, missä tahansa Jumala 
haluaa meidän olevan. Tällä planeetalla. Tällä pallolla. Olkoon sitten Intia, Australia, Kiina, Japani, 
Amerikka. Mikä tahansa maa, jossa satut olemaan. Me olemme pieniä suolakiteitä. Jeesus sanoi, 
säilyttäkää suolaisuutenne. Ja meidän pitää olla tämän maan suola. Ja meidän on noustava 
vastustamaan näkemäämme pahuutta. Ja eikä vain sallia sen vallata kaupunkia. He eivät voi vain 
kävellä kaupunkiin ilman, että me teemme asialle jotain kristittyinä. 

Eikä ole väliä, onko meitä kaksi, kolme, neljä tai kymmenen yksilö mukanamme. Meillä on Jumala 
puolellamme. Jos yksi kaataa tuhat, kaksi kaataa kymmenen tuhatta. Aamen.

Minä hikoilen. On kuuma. Ja tehtävä tuli suoritettua. Pitäkää meidät edelleen rukouksissanne. Ja kiitos 
tuestanne. Ja menkää rauhassa Jeesuksen nimessä. Seuraavaan kertaan. Aamen.

***

Kuka nousee minun puolestani pahuuden tekijöitä vastaan? Tai kuka nousee minun puolestani 
vääryyden tekijöitä vastaan? (Psalmi 94:16)

Minä menen Herra. Lähetä minut.
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