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Video: ? [Löytyy Cai1000 youtube-kanavalta]

Jos et ole nälkäinen Jumalan suuntaan, niin olisitko ystävällinen ja et
katso tätä videota...

Terve ihmiset, tässä Robert. Kello on nyt noin puoli kuusi tai varttia vaille kuusi. Olen hieman 
myöhässä tänään, koska olisin mieluummin hieman aikaisemmin liikenteessä. Jos vain voin. Jos se 
vain on mahdollista. Minulla on teille kerrottavaa. Joka päivä minä puhun kielillä tai minä yritän 
puhua kielillä. Tunnin päivässä. Minä olen havainnut, että jos en nouse aikaisin ylös. Jos en nouse 
aikaisin ylös puhumaan kielillä, se ei vain tapahdu. Tai on suuri mahdollisuus, ettei se vain tapahdu.
Siis, jos en nouse tarpeeksi aikaisin ylös. 

Kuten tiedätte, elämä tulee tielle. Minullakin on elämä. Ja asiat tulevat tielle. Ja hengelliset asiat 
jäävät tekemättä. Joten, mitä olen yrittänyt tehdä. Jos mahdollista, koska se on vaikeaa. Se ei ole 
helppoa. Kurinalaisuuden pitäminen ei ole helppoa. Minäkin olen ihminen ja joskus myös minä 
ammun napakympistä ohi. Joten, mitä minä mielelläni teen tai olen yrittänyt tehdä, nousen aikaisin 
ylös joka aamu. Minä puhun kielillä. Koska, eräs pahimmista asioista on se, että. Tämä on 
syvällistä. Okei. Eräs pahimmista asioista, jota minä vihaan. Eräs asioista, jota minä vihaan on 
tämä. Jotkut eivät ole vielä ottaneet joulukoristeitaan pois ja olemme helmikuussa. 

Kuten olin sanomassa, eräs niistä asioista, jota minä vihaan aivan ehdottomasti on se, että olen 
hengellisesti kuiva. Se on kammottavaa. Kun sanon hengellisesti kuiva, mitä minä tarkoitan sillä. 
Tarkoitan, ettet saa silloin ilmestystä. Et kuule silloin Jumalaa. Eikä sinulla ole silloin hengellistä 
herkkyyttä. Sinulla ei ole sanottavaa kenellekään. Sinulla ei ole hengellistä voimaa vahvistaa ketään
toista. Sinulla ei ole silloin hengellistä energiaa tai hengellistä erottelukykyä. Miksi? Koska sinä olet
hengellisesti kuiva. Ja se on yksi asia, jota vihaan.

Minäpä kerron teille jotain. On käynyt monta kertaa niin, että olen antanut hengellisen [minkä?] 
lipsua, olen antanut hengellisen elämäni lipsua. Ja olen ollut yhteydessä veljien ja sisarien kanssa ja 
olen yrittänyt antaa heille sanan eikä siitä ole tullut mitään. Se kaikki johtuu siitä, että olen 
hengellisesti niin kuiva. Se tarkoittaa, että hengellinen aktiviteettini on ollut lähes olematonta. Se on
ollut hyvin, hyvin, matalalla tasolla. Joten, se on syy sille, että yritän parhaani. Okei. Että teen tätä 
aikaisin. Kielillä puhumista. Luen Raamattua. Teen hengellisiä asioita. Näettekö, tämä on aika 
mahtavaa. Tämä on sitä, mitä minä teen. Tämä on pieni vihje. Mitä minä teen. Pieni vihje. Okei. 
Katsokaa tätä. [Videossa näkyy liikennemerkki kohdassa 00:03:02]

Kuunnelkaa. Iso vihje. Iso vihje on tämä [osoittaa kuulokkeita korvissaan]. Se on vihje. Se on niin 
perusjuttu. Miksi minulla on nämä korvakuulokkeet? Air podit tai miksi tahansa haluat niitä sanoa. 
Bluetooth. Mitä minä teen päivittäin, kun olen töissä ajamassa bussia. Tai missä tahansa satun 
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olemaankin tuolla ulkona. Laitan nämä korviini ja käynnistän Raamattu sovelluksen. Se on niin 
yksinkertaista. Jos olet tuolla ulkona rukouskävelemässä. Okei. Laita Raamattu soimaan korviisi 
samalla, kun puhut kielillä. Laita Raamattu soimaan korviisi samalla, kun puhut Jumalalle. Saat 
siinä kaksi kärpästä yhden iskulla. 
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