
14.03.2020

Video: https://www.youtube.com/watch?v=P5A6t63k7sI

Kristityt, jotka ylistävät Saatanaa

Kristityt ylistävät Saatanaa. Kristityt ylistävät Saatanaa. Hei ihmiset, tässä Robert, Kristuksen 
suurlähettiläs. Jos olet uusi kanavalla, tervetuloa. Jos haluat kasvaa Kristuksen tuntemisessa, jos 
haluat kasvaa Jumalan tuntemisessa, jos haluat kasvaa kirjoitusten ymmärtämisessä, varmistu siitä, 
että olet tilannut kanavan. Ettet jää paitsi mistään. Tykkää, tilaa, jaa. Ja myös, jos haluat tavoittaa 
minut Whatsapissa tai Facebookissa tai haluat tehdä lahjoituksen työllemme, sinä voit. Kaikki tieto 
löytyy alapuolelta kuvausalueelta.

Kristityt ylistävät Saatanaa. Kristityt, jotka ylistävät Saatanaa. Tuo otsikko kuulostaa melko tavalla 
hullulta. Se sai huomioisi, koska se on melko hullu. Sinä ajattelet: "Ei, ei, minä olen kristitty. En 
minä ylistä Saatanaa." Kuunnelkaa, lopettakaa etsimästä Saatanaa ja alkakaa etsimään Pelastajaa. 
Lopettakaa etsimästä syntiä ja alkakaa etsimään Poikaa. Lopettakaa ylistämästä ilmavallan 
hallitsijaa (The Prince of the Power of the Air) ja alkakaa ylistämään Rauhan Ruhtinasta. Nyt, tämä 
menee syvälle.

Kristityt ylistävät Saatanaa, miten? Elämäntyylilläsi ja sillä, mitä sinä teet ja kuinka sinä elät. 
Näettekö, jokainen sanoo olevansa kristitty ja jokainen sanoo uskovansa Jumalaan. Mutta, kun istut 
alas ja tarkkailet heitä, havaitset, että heidän elämäntyylinsä ja hedelmänsä, on vastakkaista sille, 
mitä he sanovat. He eivät ymmärrä, että, mitä he tekevät ja kuinka he elävät, se on Saatanasta. Se 
ylistää Saatanaa. Haureus ylistää Saatanaa. Sanoinko minä juuri tuon? Kyllä minä sanoin. Minä 
sanoin sen juuri. Haureus ylistää Saatanaa. Kuinka niin? Vanhassa Testamentissa, kun heillä oli 
tapana ylistää pahoja henkiä, Baalin ylistystä. Baalin ylistäminen oli aina haureutta. He harjoittivat 
haureutta. He harjoittivat sodomiaa. He olivat sodomiitteja. He tekivät sodomiaan liittyviä asioita. 
Okei.

He ylistivät sillä tavalla Saatanaa. He joivat verta. Ja he söivät keittämätöntä lihaa. Ja sen kaltaisia 
asioita. He olivat kannibaaleja. He viilsivät itseään keihäillä. He viiltelivät itseään keihäillä 
ylistäessään Saatanaa. Okei. Tämä viittaus löytyy 1.kuningasten kirja 18:28. Siinä profeetta Elijah
haastaa 200 tai 400 Baalin profeettaa Karmelin vuorella. Sinä näet, että he viiltelivät itseään 
keihäillä yrittäessään puhua jumalalleen. Tämä on sitä, mistä itsensä viilteleminen on kotoisin. 

Tiedättekö, että ihmiset, jotka viiltelevät, se on demoninen asia. Kun teet sitä, mitä heillä oli tapana 
tehdä, he ylistivät Saatanaa. Kun ihmiset viiltelevät ja vahingoittavat itseään ja ovat poissa tolaltaan,
se on demoninen painostus. Ja sen tekeminen on hedelmää siitä, mikä tuota ihmistä piinaa hänen 
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mielessään. Se on itsensä vahingoittamista. Jos viiltelet itseäsi, sinun pitää vapauttaa itsesi siitä. Jos 
olet kristitty ja viiltelet itseäsi, laita kätesi pääsi ympärille nyt heti ja sano: "Minä karkotan tuon 
pahan hengen juuri nyt, Jeesuksen nimessä. Annan elämäni Kristukselle." Näin sinä sait 
itsevapautuksen (self deliverance) välittömästi!

Näettekö, me ylistämme vihollista, ilman, että edes havaitsemme sitä, omalla elämäntyylillämme. Ja
sillä tavalla, miten me teemme asioita. Katkeruus, kovuus. Oletko katkera jollekin? Onko sinulla 
kova sydän Jumalaa kohtaan? Sinä ylistät vihollista. Vihollinen saa kunnian siitä ja sinä saat 
kuoleman sen seurauksena. Koska se mitä teet, ei ole linjassa Jumalan kanssa. Se ei tule kasvamaan.
Se ei tule laajenemaan vaan se tulee supistumaan. Sen sijaan, että se kasvaisi, se tulee kuolemaan. 
Sen sijaan että se menisi ylöspäin, se meneekin alaspäin. Joten, kaikki minkä pitäisi olla terveellistä 
ja hyvää, kääntyykin mätäneväksi ja pahaksi. Elämäntapasi takia ja sen vuoksi, miten teet asioita. 

Otetaanpa esimerkki. Pahuutta vapautetaan koko ajan. Internetissä ja televisiossa. Jos katsot 
televisiota. Jos katsot jotakin draamaa, tiettyjä viihdeohjelmia Amerikassa, amerikkalaista draamaa 
ja sen kaltaista ja jopa Englannissa. He kannattavat jumalatonta elämäntyyliä. He kannattavat 
asioita, jotka ovat Jumalaa vastaan. Ja kun me istumme ja katsomme sellaista kaiken aikaa, mitä 
meille tapahtuu? Me päädymme tekemään sitä, mitä he tekevät televisiossa. Me päädymme 
tekemään asioita, joita katsomme. Me alamme ponnistelemaan tiettyjen mielen kahleiden kanssa. 
Mistä sellainen on tullut? Niistä asioista, joita olemme katselleet. 

Meidän on katkaistava ne. Koska katsoessamme sellaista ja eläessämme sellaista elämäntyyliä, 
mikä on sitä vastaan, mitä Jumala puhuu kirjoituksissa, me ylistämme Saatanaa. Minä kerron teille 
totuuden. Se on totuus. Jeesus Kristus ei tehnyt mitään noista asioista. Tämän vuoksi Jeesus Kristus 
sanoi, paha on tullut, mutta ei ole löytänyt mitään minusta (Joh. 14:30) Kun hän sanoi, ettei paha 
ole löytänyt mitään minusta, hän tarkoitti, ettei vihollinen ole löytänyt mitään kahvoja hänestä, 
joista pitää kiinni. Hän ei ole löytänyt laskeutumispaikkoja minun sisältäni. Okei. Koska Jeesus 
Kristus ei tehnyt mitään noista mielettömyyksistä omassa elämäntyylissään. Hän edisti 
kuningaskuntaa. Näettekö, kun me Jumalan poikina edistämme kuningaskuntaa ja elämme 
jumalaista elämäntyyliä, pahuus ja pahat henget ja pahuuden hyökkäykset ja sen kaltaiset asiat. Me 
aina joudumme pahuuden hyökkäyksen kohteeksi, koska olemme taistelussa.

Mutta, siis asiat, joissa kamppailemme, me emme kamppaile niissä. Me emme kamppaile niissä. 
Minä sain viestin eräältä kaverilta whatsappissa ja hän sanoi, Robert, minä kamppailen pornografiaa
vastaan. Se on päässyt valloilleen. Ja minä aloin kertomaan hänelle, että hänen täytyy asettaa 
ajatukset Jumalan asioihin. Älä yritä olla katsomatta pornografiaa, koska, anna kun kerron 
esimerkin. Jos minä sanon sinulle juuri nyt: "Älä ajattele elefanttia." Älä ajattele elefanttia! Mitä 
sinä juuri teit? Sinä ajattelit juuri... Sinä ajattelit juuri elefanttia. Sinun on ajateltava elefanttia, jotta 
et ajattelisi elefanttia. Mitä Jumala sanoo, älä edes ajattele mitään noista asioista vaan katso Häneen.
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Katso Herraa. Ja kun sinä katsot Herraa koko ajan, sinä et edes ajattele pornografiaa. Juuri siksi, 
kun Raamattu sanoo, kun olemme taivaassa, Hän pyyhkii jokaisen kyyneleemme. Menneet asiat 
ovat menneet ja kaikista asioista on tullut uutta. Koska katsomme eteenpäin, me unohdamme nuo 
asiat, jotka ovat takanamme. 

Miksi? Koska olemme ikuisuudessa taivaassa katsoen asioita, jotka ovat edessämme. Kaikki ne 
asiat, jotka jäivät taaksemme, me emme näe niitä. Tämä on syy siihen, miksi apostoli Paavali, 
kirjeessään filippiläisille kappaleessa 13 jakeessa kolme. Ei, kappaletta kolmetoista ei ole 
kirjeessä filippiläisille. Haha. Kapppale kolme, jae 13. Hän sanoo, unohtakaa ne asiat, jotka ovat 
takananne ja tavoitelkaa niitä asioita, jotka ovat edessänne. Korkeaa kutsumusta Kristuksessa ja 
kaikkia niitä hyviä asioita. Joten, se on sitä, mitä Jumala sanoo meille. Jos sinä et... Lopeta 
ylistämästä Saatanaa. Lopeta ylistämästä hulluja elämäntyylejä. Lopeta olemasta kaksimielinen 
Jumalan poika. Lopeta olemasta kaksimielinen [epäröivä] kaikilla teilläsi, koska Jaakob 1:6-8 
sanoo, ettet sinä saa mitään Jumalalta, jos epäröit (if you are double minded). 

Ole yksimielinen [päättäväinen]. Pidä ajatuksesi Kristuksessa. Jos ajatuksesi ovat Kristuksessa 
kaiken aikaa, ne asiat, joissa kamppailet parhaillaan: haureus, katkeruus, viha, eripuraisuus, kateus, 
jäljittely, raivo, kansankiihotus, kaikki lihan työt, joista kerrotaan galatalaisille 5:19-21. Tämä 
menee syvälle. Siinä on teille hämmästyttäviä jakeita, ihmiset! Käykää lukemassa ne! Jottet täyttäisi
lihan himoa, sinun on katsottava Jumalaan 100%. Sinun on pidettävä katseesi kiinnittyneenä 
Häneen. Jeesus Kristus sanoi, jos silmäsi ovat yksimielisiä, sinun henkesi on täynnä valoa. Mutta, 
jos silmäsi eivät ole yksimielisiä, sinun henkesi on täynnä pahuutta (Matteus 6:22). Joten, siinä on 
salaisuus.

Joten, elämäntyylissämme, me ylistämme vihollista. Me teemme sitä, mitä Baalin ylistäjät tekivät. 
Me teemme sellaista. Me emme ymmärrä sitä. Sanoin viime viikon videossa, meidän on istuttava 
alas ja tutkittava itseämme. Lopeta se, mitä olet tekemässä! Tutki elämääsi! Onko siellä hedelmää, 
joka ei ole kasvanut. Tuotanko minä pahuuden hedelmää? Onko Saatana päässyt sydämeeni jollain 
tavalla? Ota vihollisesta kiinni ja heitä se ulos! Aseta katseesi Herraan. Sinun on tehtävä 
itsearviointi. Tee arviointi elämästäsi. Arvioi sitä, mitä olet tekemässä. Varmista, että katseesi on 
Herrassa. Koska, jos kamppailet synnin kanssa, jos kamppailet hulluuden kanssa, se johtuu siitä, 
ettei katseesi ole kokonaan Herrassa.

Minä kuulosta ihan hihhulilta, eikö?! Haha. Pidä katseesi kokonaan kiinni Herrassa. Hyvä on. 
Kristityt ylistävät Saatanaa, koska he eivät pidä katsettaan Herrassa ja koska he eivät pidä katsettaan
Herrassa, he alkavat tekemään asioita, jotka ovat pahoja (demonic). Sinä alat tekemään asioita 
lihallisesti. Ja kun teet lihallisia asioita, Jumala ei saa siitä kunniaa. Ja elämäsi täyttyy myrkystä. 
Joten, jos et halua ylistää Saatanaa, jos et halua ylistää Baalia elämäntyylissäsi, sinun on pidettävä 
katseesi yksimielisenä ja katseesi kiinnittyneenä Herraan. Tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. 
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Tykkää, tilaa ja jaa. Kaikki tarvitsemasi tieto ja yksityiskohdat löytyy kuvausalueelta alapuolelta. 
Jätä kommentti. Jätä kommentti. Minä vastaan kommentteihin. Nähdään seuraavassa videossa. 
Olkaa siunattuja. Jumala on valtaistuimella ja Hän on, Hän on tulessa. Jumala on hyvä. Olkaa 
siunattuja.
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