
Jotkut perheenjäsenistäsi ja ystävistäsi ovat helvetissä juuri nyt!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NAbFiiURN5A

Hei ystävät. Tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. Minne minä menen, sinne myös 
kuningaskunta menee. Muistakaa tykätä, tilata ja jakaa. Hyvä on, syödään kala ja jätetään 
ruodot. Voit olla samaa mieltä joistain asioista ja eri mieltä toisista.

***myyntipuhetta***

Aion puhua tänään jostain, mistä ei ole niin helppoa puhua. Mutta se on kuitenkin totta. 
Keskustelin tänään erään veljen kanssa. Ne on kovia sanoja. Se on kovaa puhetta. 
Pohjimmiltaan: jotkut perheenjäsenistäsi ja ystävistäsi ovat matkalla helvettiin. Jotkut 
heistä, en sano, että kaikki. Jotkut perheenjäsenesi ja jotkut ystävistäsi ovat menossa 
helvettiin. Tai jotkut heistä ovat helvetissä. Jotkut perheenjäsenistäsi ja jotkut ystävistäsi 
ovat helvetissä.

Se on kovaa puhetta. Olen ollut niin monissa hautajaisissa. Kaiken kaikkiaan hautajaisia on
ollut ehkä neljät. Ja minä istun siellä ja ajattelen, miksi he puhuvat, pappi puhuu. Riippuu 
siitä, missä kirkossa satun olemaan, sillä anglikaanikirkossa tai katolisessa kirkossa, te 
tiedätte katolisen palveluksen ja mitä siihen kuuluu. Kyllä minä menen sinne. En mene 
sinne katolisen palveluksen takia - en välitä siitä. Osoittaakseni kunnioitusta. Menen sinne 
osoittaakseni kunnioitusta. 

He sanovat asioita kuten, se ja se henkilö on nyt taivaassa ja katsoo sieltä alas. Ja sen 
tapaisia asioita. Ja minä ajattelen mielessäni, että hetkinen, tässä oli kyseessä suurin 
syntinen koko planeetalla. Ellei hän antanut elämäänsä Jeesukselle Kristukselle 
kuolinvuoteellaan, uskokaa minua, viimeinen paikka missä hän tulee olemaan, on taivas. 
Koska meidän pitää ymmärtää tämä. Tämä on niin voimakasta. Ja menee syvälle, että 
teidän täytyy ymmärtää tämä. Tätä on vaikea sanoa, mutta se on totuus.

Näettekö, Jumalan silmissä, te olette joko sisällä tai ulkona. Hyvä on. Kun Nooa teki arkin 
ja tulva tuli, sinä olit joko sisällä arkissa tai ulkona. Se on niin yksinkertaista. Ei ole 
kompromissia. Et voi kiivetä arkkiin sisälle, kuten Russell Crowe [elokuva?], jossa kaksi 
[mitä?] murtautui sisään arkkiin. Mitä hölynpölyä. Ei, Jumalan silmissä olet joko sisällä 
Hänessä tai ulkona. Koska me rakastamme ystäviämme ja perheitämme, me ajattelemme,  
koska rakastamme heitä, Jumala automaattisesti pelastaa heidät. Ei, se ei mene niin.

Sinun on tehtävä päätöksesi Jeesukseen Kristukseen itse. Henkilökohtaisesti. Hän on 
henkilökohtainen Pelastaja. Kyseessä on henkilökohtainen valinta. Näettekö, olette joko 
pimeyden kuningaskunnassa, ystävämme ja perheemme, he ovat joko pimeyden 
kuningaskunnassa tai he ovat valon kuningaskunnassa. Sanoin eräälle veljelle 
toissapäivänä. Sanoin: minä olen enemmän sinun veljesi kuin sinun pelastusta vailla oleva 
(unsaved) perheenjäsenesi. Miksi? Koska me olemme samassa kuningaskunnassa. Me 
palvelemme samaa Isää. Me molemmat olemme syntyneet ylhäältä. 

Sinun perheenjäsenesi ja ystäväsi eivät ehkä ole. He eivät ole syntyneet ylhäältä. He ovat 
syntyneet alhaalta. Joten, lähtökohtaisesti he ovat vihollisen lapsia. Kovaa puhetta. Tässä 
puhutaan kovia sanoja. Nämä ovat kovia sanoja puhuttavaksi, mutta se on totuus. Sinä joko
olet sisällä Jumalan kuningaskunnassa tai sitten et. Sinä joko teet päätöksesi Kristukseen 
tai sitten et. Ei ole kompromissia. Ja meidän on ymmärrettävä tämä ja lopetettava itsemme 
huijaaminen - ja muiden ihmisten huijaaminen myös. 
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Joten, kun nyt olen sanonut asian ääneen: minulla on kiire kertoa sinulle, jos haluat 
ystäviesi ja perheenjäsentesi pelastuvan, sinun on pelastettava heidät. Rukoile heidän 
puolestaan. Julista evankeliumia heille. Puhu heille. Sinun on tehtävä se. Koska jos et tee 
sitä, he eivät pääse sisälle Jumalan kuningaskuntaan lainkaan. Miksi? Koska heidän 
syntinsä ovat jäljellä. Heidän syntejään ei ole pesty pois. He eivät ole yhteydessä 
Jeesukseen Kristukseen uskossa. He eivät usko samaan isään. Heidän isänsä ei ole meidän 
isämme. Heidän isänsä on Saatana. Voi päiviäni, se oli vaikea asia sanoa ääneen.

Ja minä ymmärrän nyt, miksi. Saarnaajien on vaikea julistaa tätä. Heidän on vaikea puhua 
tästä asiasta, koska se on vaikeaa. Ja se loukkaa ihmisiä. Se viiltää luuhun saakka. Mutta 
meidän on ymmärrettävä totuus, jotta meitä ei huijattaisi Jumalan lapsina. Pitää ymmärtää, 
jos et ole Jumalan lapsi, Raamattu sanoo, jos sinulla ei ole Kristuksen henkeä, et ole hänen 
omansa. Jumala sanoo, jos sinulla ei ole Kristuksen henkeä tai Jumalan henkeä, sinä et ole 
hänen omansa. Sinä et kuulu Hänelle. Wau. Hyvin, hyvin, vakavia sanoja. 

Näettekö, että meidän pitää ymmärtää, Jumala tuomitsee synnin. Jumala tuomitsee synnin. 
Raamattu puhuu Juudaksen kirjeessä, että Jumala ei säästänyt edes enkeleitä, jota tekivät 
syntiä vaan kahlitsi heidät pimeyteen odottamaan suurta tuomiopäivää [Tartarus]. Enkelit, 
Jumalan pojat, nämä tietyt enkelit jättivät oman asumuksensa ja siis jättivät taivaan ja 
tulivat maahan. Ja koska he tekivät niin, he tekivät syntiä, Jumala tuomitsi heidät. He eivät 
olleet enää taivaan lapsia. Heistä tuli synnin lapsia. Jumala tuomitsi heidät.

Ja samalla tavoin Mooseksen kanssa. Muistatte, että oli joukko israelilaisia, jotka napisivat 
Jumalalle. Jumala tappoi heidät. Jumala tuomitsi heidät. Wau. Jumala tuomitsi heidät. 
Näettekö, että me näemme Jumalan rakkautena, täydellisenä ja ystävällisenä. Jumala on 
täynnä rakkautta ja hän rakastaa. Kyllä, hän tekee niin. Mutta hän on myös täydellinen 
tuomio ja täydellinen tuomari. Hän tuomitsee synnin täydellisesti. Ja hän tuomitsee asiat. 
Hän ei siedä syntiä [won't take sins into account?] ja hän tuomitsee niistä. Meidän synnit, 
Jumalan lasten, jotka olemme saaneet pelastuksemme armosta. 

Aurinko paistaa. Jumalan kirkkaus. Me, jotka olemme pelastuneet armosta, me emme 
kohtaa tuomiota. Miksi? Koska Kristus kuoli ristillä ja otti meille kuuluvan tuomion 
kantaakseen. Joten, mitä meidän on tehtävä? No, meidän on puhuttava näistä asioista 
perheenjäsenillemme ja ystävillemme. Koska heidät täytyy pelastaa. Jotkut ihmiset 
menevät helvettiin, siitä huolimatta. He eivät välitä. He eivät välitä kaukana olevasta 
tuomioistuimesta. He eivät välitä Isästämme. Joten he menevät helvettiin kaikesta 
huolimatta. He ovat ristin vihollisia. Ja jos kyse on perheenjäsenistä tai ystävistä, minä 
kerron totuuden. 

Raamattu sanoo, että Jumala on varannut tietyt ihmiset tuomiota varten. Wau. Hän on 
varannut, jotkut pahat ihmiset, tuomiota varten. Wau. Tämä on voimakasta. Koska 
Raamattu sanoo, että tuomioistuimella, suurella valkoisella tuomion valtaistuimella, sinun 
nimesi kaiverretaan pois Lampaan elämän kirjasta. Sinun nimesi raaputetaan pois. Se 
tarkoittaa, että jokaisen nimi on kirjoitettu sinne alussa. Mutta jos et hyväksy Jeesusta 
Kristusta Herraksesi ja Pelastajaksesi, sinun nimesi kaiverretaan pois. Voi päiviäni. Minä 
alan rönsyilemään. 

Tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. Kuten tiedätte, minne minä menen, sinne 
kuningaskunta menee. Nämä sanat piti puhua ja minä tiedän, että nämä oli tarkoitettu 
jollekin teistä siellä ulkona. Tykkää, tilaa ja jaa. Nähdään seuraavassa videossa. Olkaa 
siunattuja. Jumala on erittäin hyvä. 
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