
14.02.2021

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=Io4UdSaLaR8&pbjreload=101

"Herralle kauhistus ovat valheelliset huulet, mutta teoissaan uskolliset ovat hänelle otolliset." 
(Sananlaskut 12:22)

"Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight." -Proverbs 12:22

Pinokkio-myyntiemies yllättyy, kun julistaja tulee KYLÄÄN!

Olen täällä tänään Modestossa, Toyotalla, vain kertomassa teille kaikille Jeesuksesta Kristuksesta. 
Ja Raamattu sanoo, että hän on tulossa takaisin uudelleen. Hän tulee tuomitsemaan jokaisen ihmisen
omien tekojensa mukaisesti. Kaikki ne asiat, joita olet tehnyt tässä kehossasi, jonka Jumala on 
sinulle antanut - sinua pidetään vastuussa siitä. Jollet ole syntynyt uudelleen, jollet ole etsinyt 
Jeesusta Kristusta ja pyytänyt häneltä anteeksi kaikkia syntejäsi, Raamattu sanoo, sinä menet 
helvettiin. 

Näettekö, että Raamattu sanoo, varas tulee varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta Jeesus 
Kristus tulee antamaan sinulle elämän. Ja hän antaa yltäkylläisen elämän. Raamattu sanoo 
Johanneksen ilmestyksessä 21:8: "... ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka 
tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." Raamattu sanoo, Jumala vihaa valehtelevia 
huulia. Raamattu sanoo, Jumala vihaa väärää vaakaa. Joten, kun olet laskentatoimessa ja alat 
valehtelemaan ihmisille, tai jos olet myyntiosastolla ja alat huijaamaan ihmisiä, etkä kerro heille 
totuutta, koska haluat saada muutaman lisädollarin, sinun sielusi on hintana. Ja asetat itsesi vaaraan 
joutua helvetin tuleen. Monet teistä... Moni teistä ei ole katunut valehtelevia huuliaan. Eikä 
jumalatonta sydäntään. Ja Jeesus Kristus kertoo teille tänä päivänä, jollet sinä kadu varkauttasi ja 
kiristystäsi ja valheitasi, sinä menet suoraa päätä Paholaisen helvettiin. Sinä menet suoraa päätä 
tulen liekkeihin, kun kuolet.

Jeesusta Kristusta ei pilkata. Raamattu sanoo, Jumalaa ei pilkata. Mitä ihminen kylvää sitä hän 
myös niittää. Sinun on parasta kertoa liiketoimintayksikön johtajallesi, johtajallesi, esimiehellesi, 
että kertoo sinulle totuuden. Koska päivästä toiseen sinä huijaat ihmisiä. Ja sinä varastat ihmisiltä. 
Ja sinä vain ajattelet, että kyseessä on hauskuus ja peli ja että kyseessä on vitsi. Mutta olet 
myymässä sieluasi Paholaiselle. Muutaman viheliäisen dollarin takia! 

Tiedätkö mitä, jos minä olisin sinä, minä menisin töihin McDonaldsille. Ainakin se olisi rehellistä. 
Ainakin olisin ansainnut palkkani rehellisesti. Sen sijaan että kaupittelen sieluani täällä Toyotalla 
työssäni, kun varastan ihmisiltä heidän kovalla työllään ansaitsemiaan rahoja. Te ette tiedä, millaista
on hankkia itselleen ansaitusti dollari rehellisesti. Te ette tiedä, millaista on tehdä töitä 
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rakennustyömaalla. Tai maanrakennuksessa. Tai tehdä kauppaa ilman, että ihmisiltä huijataan 
heidän kovalla työllään ansaitsemiaan rahoja. 

On helppoa käyttää ihmistä hyväkseen ja valehdella hänelle, mutta kielesi lähettää sielusi [ikuiseen]
tuleen. Koska Raamattu sanoo, Jumala rakastaa niitä, jotka puhuvat totuuden. Mutta valehteleva 
kieli on iljetys Herralle. Sinun on parasta harkita uudelleen, oletko oikeassa työpaikassa, 
myyntimiehenä Toyotalla. Sinun on parasta harkita uudelleen ammattiasi: Dodge, Chrysler, Nissan. 
Sinun on parasta harkita toiseen kertaan työtäsi: Kia. Ennen kuin se on jo liian myöhäistä. 

Jeesus Kristus on tulossa takaisin ja hän tulee tuomitsemaan jokaisen ihmisen hänen omien 
tekojensa mukaisesti. Ja minä kiitän Jumalaa, että minulla on puhdas omatunto. Minulla oli tapana 
olla haureuden harjoittaja. Minulla oli tapana maata naisten kanssa ennen avioliittoa. Tuossa on 
vaimoni. Hän on täällä mukana. Yksi mies. Yksi nainen. Minulla oli tapana polttaa kannabista. Ja 
päihtyä ja huumaantua. Ja olla pöllyssä. Raamattu sanoo, ettei juopolla ole minkäänlaista osaa 
Jumalan kuningaskunnassa. Se on 1.kor.6:9-10. Minä uudistin tapani Jeesuksen mukaiseksi ja 
kaduin syntejäni. Ja Hän antoi anteeksi syntini. Hän voi tehdä saman asian sinulle. Mutta sinun 
täytyy puhdistautua Jumalan edessä ja sinun täytyy pyyhkiä kätesi puhtaaksi varkaudestasi.

Hälytys, hälytys, hälytys, sireenit huutavat sielusi puolesta. Tämä on hätätilanne sielusi puolesta, 
ystäväni. Ja tililläsi on paljon lahjontaa ja varkautta ja sinulla on likaiset kädet. Voi, on tulossa 
päivä, jolloin Jumala tulee hakemaan omansa. Ja silloin voi olla jo myöhäistä kohdallasi. Siksi minä
puhun sinulle. Jos et hae töihin jonnekin muualle. Jos menet töihin kiinteistövälittäjäksi. Tai jos 
joudut töihin rehelliseen työpaikkaan, jossa ansaitset tulosi rehellisesti. Tule pois varkaudestasi. 
Tule pois huijauksestasi. Tule ulos riistostasi. Tule pois epärehellisestä myyntityöstäsi. Ja etsi Jeesus
Kristus ennen kuin on liian myöhäistä. Minä varoitan sinua. Tämä saattaa olla viimeinen varoitus 
kohdallanne ihmiset! Teidän on tultava ulos petoksestanne. Täällä on paljon petosta. Täällä on 
paljon kiristystä. Täällä on paljon valkokaulusrikollisuutta ja Jumala vihaa sellaista. 

Jeesus Kristus tulee takaisin. Oletko valmis? Oletko valmis kohtaamaan Jumalan? Myyntimies. 
Virallisessa myyntipaikassasi. Oletko valmis ottamaan vastuun sielustasi? Kuinka monta tuhatta 
dollaria ajattelet, että on sallittua hankkia, epäpuhtain käsin? Minä hankin itselleni mieluummin 
yhden dollarin McDonaldsissa kääntelemällä burgereita kuin, että tulen tänne tienaamaan tuhat 
dollaria epärehellistä rahaa. Ainakin silloin sieluni on puhdas Jumalan edessä. Aamen. 

En halua tehdä myyntityötä Paholaiselle. En halua antaa elämääni Paholaiselle muutaman viheliään 
dollarin takia. Minä teen mieluummin niin kovasti töitä kuin kykenen näillä kahdella kädellä, jotka 
Jumala minulle on antanut, lapioiden maata, kaivaen ojia, kaivaen vallihautoja, naulaten nauloja 
puuhun. Kuin että myyn muutaman auton valehdellen ihmisille ja huijaten ihmisiltä heidän kovalla 
työllä ansaittua rahaa. Minä haluan olla oikeassa suhteessa Jumalaan. Haluan, että sieluni on 
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oikeassa suhteessa Jumalaan. En halua, että minulla on valehtelevat huulet. Ja epärehellinen kieli. 
Haluan olla valmis Jeesuksen Kristuksen edessä, kun hän tulee takaisin. 

Ja minä toivon, että myös sinä olet silloin valmis. Toivottavasti sinä olet valmis. Toivottavasti olette 
valmiit. Kun suuri tuomion päivä tulee, joka on pian täällä. Kun Hän tulee takaisin kymmenien 
tuhansien pyhimystensä kanssa noutamaan meidät luokseen niin, että saamme olla Herramme luona
aina. Etsikää Jumalaa ennen kuin on jo liian myöhäistä. Etsikää Jeesus Kristus ennen kuin on liian 
myöhäistä. Peskää kätenne. Lahjuksista ja varkaudesta. Epärehellisistä kaupoista, myyntimiehet! 
Palkkahallinto. Laskentatoimi. Johtajat. Taloushallinto. Vastaanotto. Mekaanikot. Myynti. Palvelu. 
Huolto. Puhdistakaa kätenne. Peskää kielenne - valehtelva kielenne! Ennen kuin Jeesus Kristus 
tulee takaisin. Ja te päädytte helvettiin. 
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