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Video: https://www.youtube.com/watch?v=74j0B_xcPvI

Autovideo. Hei, tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. Ja kuten tiedätte, minne minä menen, sinne 
kuningaskunta menee. Kuten tavallista, syödään kala ja jätetään ruodot. Joistain asioista olette 
samaa mieltä ja toisista ette. Muistakaa tykätä, tilata ja jakaa. Kaikki informaatio, jonka tarvitsette, 
löytyy kuvausalueelta alapuolelta. 

Nyt, älkää suuttuko siitä, mitä aion sanoa. Älkää suuttuko. Mutta on olemassa muutama totuus, 
jotka teidän on ymmärrettävä Kristukseen uskovina. Hyvä on. Kuunnelkaa minua. 2020 on ollut 
hullua. Se on ollut... Tämä on ollut vuoristorataa. Ylös, alas, mutkia ja käännöksiä. Ilmestyksiä ja 
mielettömyyksiä. Kaikkea järjettömyyttä on meneillään. Mutta, on yksi asia, mikä meidän on 
ymmärrettävä. Hyvä on. Me emme ole tästä maailmasta. Hyvä on. Me, uskovina, Jumalan lapsina, 
Kristuksen ruumiina, hyvä on, Kristuksen morsiamena, tiehen uskovina (believers of the way), hyvä
on, Kristuksen opetuslapsina, me, emme ole tästä maailmasta. Me emme ole tästä maailmasta. Okei.

Mutta olen tehnyt havainnon, että tänä aikana monet uskovat menevät sen mukaan, mitä maailma 
tekee. Se on hullua! He menevät mukaan siihen, mitä maailma tekee ja sanoo. Se on 
hämmästyttävää. Tiedättekö, mikä on todella hullua. Monet pyhimykset ovat unohtaneet, ettei 
meidän sota-aseet ole maailmasta (carnal) vaan voimakkaita Jumalassa murskaten linnakkeita. Ja 
monet uskovat käyttävät maailmallista tykistöä, maailmallisia aseita. He käyttävät niitä 
hyökätäkseen tai vaikuttaakseen hengelliseen ongelmaan: se ei ole sitä, mitä meidän on tarkoitus 
tehdä! 

Me olemme Kristuksen suurlähettiläitä. Me puhumme oman Kuninkaamme puolesta. Meidän 
kuningaskuntamme ei ole maailmallinen kuningaskunta. Jeesus Kristus sanoi samaa. Hän sanoi, 
ettei minun kuningaskuntani ole maailmasta, koska jos se olisi, minun seuraajani taistelisivat 
puolestani. Mutta, sitten hän sanoi, ettei minun kuningaskuntani ole tästä maailmasta. Nyt, meidän 
on ymmärrettävä, että kuningaskunta, josta me tulemme, ei ole tästä maailmasta. Me olemme 
ylhäältä, emme alhaalta. Me olemme syntyneet uudelleen. Olemme syntyneet Hengestä. Hyvä on.

Meillä on ollut uudestisyntymisen kokemus. Me olemme vaihtaneet puolta. Me olimme pimeyden 
kuningaskunnassa ja me olimme pimeydessä. Me kuljimme tämän maailman menon mukaan. Me 
kuljimme ilmavallan hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Sinne 
me olimme matkalla. Me olimme mukana tämän maailman menossa. Me kuuluimme maailmaan ja 
pimeyden kuningaskuntaan. Mutta emme enää. Me kuulumme taivaan valtakuntaan. Mutta, mitä me
olemme tekemässä, meitä vedetään mukaan kaikenlaiseen mielettömyyteen. Meidän on 
ymmärrettävä, jos aiomme taistella yhdessäkään taistelussa täällä maassa. Jos aiomme tuoda 
minkäänlaista muutosta täällä maassa, meidän täytyy käydä hengellistä sotaa. Meidän täytyy 
käyttää hengellisiä aseita. Meidän on ymmärrettävä, kuinka käytämme hengellisiä aseita.
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Kuunnelkaa. Tuolla ulkona on liian paljon ihmisiä, ja myös uskovia, jotka ovat kietoutuneet 
maailmaan kiinni. He vetoavat vääriin ihmisiin. Ihmiset, uskovat maailmassa, tekevät vetoomuksia 
omille hallituksilleen, jotta saadaan asioihin muutos. He vetoavat hallituksiinsa - jotta näkisimme 
muutoksen. Sinä vetoat väärään hallitukseen. Sinä vetoat väärään hallitukseen! Meidän on tarkoitus 
vedota omaan hallitukseemme ja omalle kuninkaallemme, joka on taivaassa. Ja kysyä Häneltä, että 
hän liikkuu niiden ihmisten sydämissä [=hengessä], jotka ovat valta-asemissa. Meidän on tarkoitus 
pyytää Kuninkaaltamme, jotta hän kasvattaa ihmisiä, jotka tuovat muutosta maassa korkeissa 
asemissa yhteiskunnissa, jotka voivat muuttaa lakeja ja muuttaa aikoja. Ja muuttaa kaikki ne, ..., 
peruuttaa lakeja. Meidän on tarkoitus anoa Kuninkaaltamme.

Meidän on tarkoitus sanoa: "Meidän Kuninkaamme, joka on taivaassa, ja Hänen nimensä on Jeesus 
siltä varalta, ettet tiennyt hänen nimeään. Meidän on tarkoitus vedota Häneen, jotta hän kasvattaa 
Danielit, kasvattaa Esrat, Nehemiat, Esterit, Joosefit, aramatialaiset Joosefit, Nikodeemukset, jos 
vain haluat." Nikodeemus oli Kristuksen seuraaja. Hän oli fariseus [=erittäin arvostetussa korkeassa
asemassa yhteiskunnassa], mutta hän oli Kristuksen seuraaja. Ja hän puhui. Hän edusti kaikkia 
muita Kristuksen seuraajia, jotka myös olivat fariseuksia. Sen voit lukea Johanneksen kappaleesta 
kolme. Hän sanoi, me tiedämme. Kun Nikodeemus meni tapaamaan Jeesusta Kristusta yöllä, 
Johanneksen kappale kolme, hän sanoi, me tiedämme, että sinä olet Jumalasta. Koska kukaan 
ihminen ei voi tehdä sellaisia asioita, joita sinä teet.

Hän sanoi [Nikodeemus], koska hän puhui muiden [fariseusten] puolesta. Joten hän oli valta-
asemassa [Nikodeemus oli valta-asemassa]. Hän toi muutoksen. Hän oli sellaisessa valta-asemassa, 
jossa hän pystyi menemään Pontius Pilatuksen luokse ja sama oli Joosef aramatialaisen kanssa. He 
pyysivät Jeesuksen Kristuksen ruumista itselleen. Hän [Nikodeemus] oli sellaisessa valta-asemassa. 
Okei. Hänellä oli sellainen valta-asema, jossa hän kykeni tekemään jotain HYVÄÄ. Ja se on sitä, 
mitä me tarvitsemme. 

Kun ajattelemme tätä maailmaa ja sitä, missä elämme parhaillaan. Petos on VAHVAA!!! Petos on 
vahvaa. Ja tuolla ulkona on uskovia, jotka ovat joutuneet kiinni maailman petokseen, joka on 
VAHVAA! Koska he kuuntelevat sitä, mitä maailma tekee ja sanoo. EI! Ei, me olemme 
kuningaskunnasta. Me emme ole maasta vaan kuningaskunnasta. Ja Raamattu sanoo, kun Jeesus 
Kristus sanoi Matteuksen kappaleessa 24. He sanoivat: "Mikä tulee olemaan merkki Sinun 
uudesta tulemisesta?" Mikä on merkki siitä, että olet tulossa. Ja Jeesus Kristus sanoi, että olkaa 
tarkkana siitä, ettei kukaan petä/johda harhaan/ohjaa väärälle tielle/ teitä.

Olkaa tarkkana, ettei kukaan johda teitä harhaan. Petos on vahvaa maassa. Ja se tulee 
voimakkaammaksi. Ja jotkut meistä ajattelevat, että mitä me teemme on oikein, mutta oikeasti se on
väärin. Te ette tee oikeita asioita. Miksi? Koska te olette tyhjiä siitä, mitä kuningaskunta puhuu. Te 
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olette tyhjiä siitä, mitä meidän Jumalamme sanoo. Te olette tyhjiä siitä, mitä meidän Kuninkaamme 
sanoo. Siitä, mitä meidän Kuninkaamme taivaassa puhuu. Te olette tyhjiä siitä ymmärryksestä, mitä 
Hän puhuu. Te olette joutuneet kiinni kaikkeen siihen. Kuunnelkaa. Olkaa ystävällisiä, ja 
kuunnelkaa minua.

Saatanan kuningaskunta on erittäin järjestäytynyt. Saatanan kuningaskunta on erittäin 
järjestäytynyt! Jeesus Kristus sanoi, ettei Saatana kykene karkottamaan Saatanaa. Koska, jos hän 
tekisi niin, hänen kuningaskuntansa jakautuisi/hajoaisi/murenisi. Saatanan kuningaskunta ei ole 
jakautunut/epämääräinen/hajoamistilassa. Kaikki sekaannus ja mielettömyys, jota näemme 
ympärillämme, se on kaikki osallisena yhdessä petoksessa, joka vie sinut harhaan ja vie sinut 
syvään ojaan. Raamattu sanoo, okei, jos vain on mahdollista, jopa ne kaikkein tärkeimmät Jumalan 
valitsemat henkilöt, jopa heidät tullaan vetämään syvälle petokseen. Jos vain mahdollista, jopa 
valitut tullaan vetämään petokseen!!! 

Raamattu sanoo, että näinä viimeisinä aikoina, väärät henkilöt tulevat vahvemmaksi ja 
vahvemmaksi ja heidän petoksensa tulee vahvemmaksi ja vahvemmaksi ja he itse kulkevat yhä 
syvemmälle ja syvemmälle petokseen. Näinä lopunaikoina. Petos tulee olemaan vahvaa. Siellä 
sanotaan, että tulee suuri lankeemus ennen kuin laittomuuden ihminen ilmestyy. Jonka me 
tunnemme, tietenkin, että hänen toinen nimensä on anti-Kristus. Se ei tapahdu ennen suurta petosta 
ja lankeemusta, uskovien lankeemusta. Kuinka se on mahdollista? He joutuvat maailman 
viettelyksiin kiinni! He imeytyvät maailman menoon mukaan! 

He, uskovat, ajattelevat tekevänsä oikeita asioita, kun todellisuudessa, he eivät tee oikeita asioita. Te
olette joutuneet petoksen imuun mukaan. Teitä johdetaan harhaan! Joten, edellä mainittu on syy 
siihen, miksi meidän täytyy joka hetki etsiä Jumalan kuningaskuntaa. Älä katso paikallisia uutisia! 
Minä tiedän, mitä kaikkea mielettömyyttä maassa tapahtuu parhaillaan. Minä tiedän sen. Minä 
tiedän sen. Okei. Minä tiedän sen. Ja jokainen, joka käyttää hyväkseen noita tilanteita/tapahtumia 
tuodakseen esiin enemmän petosta ja enemmän jakaantumista. Paholainen ei ole jakaantunut. Hän 
vain tuo esiin jakaantumista ihmisten keskuuteen maassa. Hän vain tuo kaikille ihmisille maassa, 
kaikkiin niihin ryhmittymiin, tuo ryhmä, tämä ryhmä, tuo ryhmä, jokainen taistelee toisia vastaan. 

Ja, silloin, kukaan ei pääse minnekään. Tiedättekö, miksi niin tapahtuu? Saatana on siellä näyttämön
takana hallitsemassa kaikkea sitä, mitä tapahtuu. Hallitsemassa kaikkea näkemäämme 
mielettömyyttä. Hallitsemassa kaikkea näkemäämme sekaannusta.

Raamattu sanoo, meidän Jumalamme ei ole sekaannuksen Jumala. Kun katsomme maata tänään, ei 
ole olemassa yhtenäistä ilmestystä siitä, että olemme kaikki matkalla samaan suuntaan. Kaikenlaista
sekaannusta on meneillään. Minä ajattelen niitä mellakoita Pohjois-Amerikassa. Ihmiset 
pommittavat, ihmiset tuhoavat omia asuinalueitaan. He varastavat kauppoja (looting) ja polttavat 
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rakennuksia poroksi sanoen: "Lopettakaa poliisin rahoittaminen." Ja kaikki se muu mielettömyys, 
mitä on meneillään. Mitä oikein tapahtuu? Se nimi on: PETOS/HARHAUTUS. Jakaantuminen. Sitä
kutsutaan: "hajoita ja hallitse". Mikä sen nimi on? Sille on olemassa toinenkin nimi. On olemassa 
toinenkin sana... Sen nimi on erimielisyys. Mellakointi. Hajaannus. Kaikki nämä tapahtumat 
ympärillämme. Niitä tuodaan näkyville. 

Ja uskovat hyppäävät junan kyytiin ja sanovat, että minä hyppään tähän junaan mukaan ja tuon 
muutoksen siihen. Minä vain sanon, että mitä uskovana olet tekemässä, se näyttää järkevältä ja se 
näyttää siltä, olet tekemässä oikein. Mutta, anna kun kerron sinulle jotain. Kun katsot kaiken sen 
näkemäsi taakse, näet siellä kaikenlaista sekaannusta. Jokainen henkilö on yhä enemmän 
jakaantunut, kuin on koskaan aikaisemmin ollut! Se on suurempi kaappaus kuin edes ymmärrät! 
Heidät kaapataan. Uskovaiset liikkeet kaapataan siihen mukaan. Tiedättekö mitä, parhaillaan on 
menossa vahva liike, joka emme ymmärrä, ja muut ryhmät hyppäävät tuon liikkeen kimppuun. 
Koska siinä on kyseessä kuuma liike tällä hetkellä. Se on päivänpolttavat uutiset tällä hetkellä. Ja 
siksi nämä muut hyppäävät tuon liikkeen kimppuun. Niin, että nämä hyppäävät ryhmät voivat tuoda
oman agendansa/toimintasuunnitelmansa kaikkien kuuluville. Ja me olemme kietoutuneet siihen 
kiinni. 

Nyt, kuunnelkaa, mitä olen sanomassa. Voin olla väärässä, mitä puhun. Syökää kala ja jättäkää 
ruodot syömättä! Sinun on tehtävä sitä, mitä sinun on tehtävä. Minun tehtäväni on kertoa sinulle, 
että tuolla ulkona on vahva petos/harhautus meneillään, joka on suuri ja vahva. Raamattu sanoo, 
että lopunaikoina tiedon määrä lisääntyy. Tiedon määrä lisääntyy, joten tuolla ulkona on niin paljon 
tietoa saatavilla, että se vain kasvaa koko ajan eikä kukaan tiedä, mitä on tapahtumassa. Jokainen on
sekaannuksessa. Ihmiset ovat typerämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Tuolla ulkona on saatavilla 
niin paljon informaatiota, että ihmiset ovat typerämpiä kuin koskaan historiassa aikaisemmin. Minä 
sanoin juuri tuon. Kyllä, minä sanoin niin. Tuolla ulkona on niin paljon informaatiota, mutta ei 
lainkaan viisautta. 

Puhuin tästä samasta asiasta live-streamissani toissapäivänä. Paljon viisautta... Tarkoitan, paljon 
informaatiota, mutta ei tippaakaan viisautta. Jokaisella on käsissään paljon informaatiota, mutta 
yksikään ei tiedä, mitä sen kanssa pitäisi alkaa tekemään! Me elämme tässä teknologian ajassa, 
jossa meidän saatavilla on kaikki tarvittava tieto, mutta siltikään kukaan ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. 
Meillä ei ole ratkaisuja. Olen puhunut siitä, kuinka psalmien kirjassa kerrotaan, kappaleessa kaksi,
kuinka pakanakansat raivoavat, ja siinä kerrotaan pohjimmiltaan siitä, kuinka ihmiset suunnittelevat
syrjäyttävänsä Jumalan kokonaan yhteiskunnasta pois. Syrjäytetään Jumala kokonaan ja 
täydellisesti. Unohdetaan Jumala täysin omassa elämässämme. Heitetään Jumala ulos 
perheistämme. Heitetään Jumala ulos taloudestamme. Unohdetaan Jumala (Let's disrespect God). 
Me emme tee sitä, mitä Jumala sanoo, meidän pitäisi tehdä.

Eletään sen mukaan, mistä itsestämme tuntuu ja mikä on oma tahtomme. Aivan kuten he puhuivat 
Genesiksen kappaleessa 11, kun he rakensivat Baabelin tornia: tehdään juuri niin kuin me itse 

4/6



haluamme tehdä! Ja Raamattu sanoo, että Hän joka on taivaassa, nauraa kaikelle näkemälleen! Hän 
joka on taivaassa pilkkaa heitä. Niin, että kun me menemme liian kauas Jumalasta, me tuomme 
elämäämme sekaannusta!!! Sekaannusta eikä lainkaan ratkaisuja. Joten, kaikki, mitä näemme 
silmillämme parhaillaan tässä ajassa: ei ole olemassa ratkaisuja. Kaikki ne asiat, jotka tulevat esiin 
tänä vuonna, ensi vuonna ja tulevina vuosina: ne eivät tuo mukanaan ratkaisuja. Yhdelläkään 
henkilöllä ei ole tuomisinaan ratkaisuja! Me saamme vain lisää sekaannusta, sekaannuksen päälle ja
taas lisää sekaannusta sekaannuksen päälle. Jakaantumista ja ponnistelua ponnistelun päälle! Lisää 
ponnistelua sen edellisen ponnistelun päälle - se on juuri sitä, mitä parhaillaan tapahtuu!

Juuri niin tapahtuu parhaillaan. Joten, me, Kristuksen suurlähettiläinä, meidän on ymmärrettävä. On
olemassa: pimeyden kuningaskunta ja on olemassa kirkkauden kuningaskunta. Ja sinun on 
ymmärrettävä kuinka kirkkauden kuningaskunta toimii. Ja se, kuinka taivaan kuningaskunta toimii. 
Okei. Ja se, miten pimeyden kuningaskunta toimii ja tekee. Meidän on ymmärrettävä 
monimutkaiset taivaan kuningaskunnan yksityiskohdat ja silloin meitä ei johdeta harhaan eikä 
petetä. Ja silloin, me näemme, mitä Jumala on tekemässä. Mutta, monet meistä ovat kahleissa, 
tarkoitan kristittyjä. Tarkoitan uskovia. Parhaillaan on nousemassa rasismi. Rasismi on valloillaan 
kaikkialla maassa. Se tarkoittaa: valkoiset vastustavat tummaihoisia. Tummaihoiset vastustavat 
latinalaisamerikkalaisia - en minä tiedä! 

Siinä on kyseessä sekaannus ja kysymys on mielettömyydestä. Se on hiipinyt sisälle kirkkoon 
myöskin. Se on kirkon sisällä jo. Kuunnelkaa, minä näin kuvan, minä paasaan, mutta kuunnelkaa 
minua. Kuunnelkaa minua, näin artikkelin tänään kristityssä uutisessa, jossa valkoiset pyhimykset 
kumartuivat tummaihoisten pyhimysten edessä sanoen samalla: "Anteeksi rasismista." Valkoiset 
pyhimykset kumartuivat katumuksessa/parannuksen tekemisessä tummaihoisten pyhimysten edessä 
sanoen, olemme pahoillamme rasismista ja siitä, miten teitä on kohdeltu. Eikö tuo ole 
mielettömyyttä tai jotain sen kaltaista? Raamattu sanoo, ettei ole tummaihoista, valkoista, 
juutalaista tai miestä tai naista tai pakanaa - olemme kaikki yhtä Kristuksessa. Olemme eri olento. 
Olemme toinen luomus. Ei ole olemassa erilaista kulttuuria. Ei, olemme kaikki yhtä Kristuksessa. 
Meillä on kuningaskunnan kulttuuri.

Joten, kyseiset pyhimykset, uskovat, kumartavat toisten pyhimysten edessä sanoen: "Olemme 
pahoillamme." Mitä on tekeillään?! Tiedättekö, miksi sitä kutsutaan? Se on sitä, kun ihmiset ovat 
kahleissa maailmaan. Kyseiset henkilöt ovat ottaneet osaa siihen, mitä sanotaan maailman uutisissa.
He ovat hyväksyneet ajatuksen, että heidän on oltava osallisena siinä. EI! Ei. Pyhimykset, meidän 
on herättävä. Tiesittekö sen? Herättävä. Minä olen täällä, Robert, Kristuksen suurlähettiläs. Ja minä 
kerron teille ihmiset, siitä, mikä on totuus. Kuunnelkaa, tämä on palopuhe. Petos on valtavaa. 
Ihmiset taistelevat väärissä taisteluissa. Paholainen hämmentää kaikkea. Hämmentää kaikkea sitä, 
mitä näemme. Hämmentää. Hämmentää. Kuunnelkaa. 

Meidän on tarkoitus olla täällä tuomassa ratkaisuja. Ja me emme tee niin. Me emme tuo 
mukanamme hengellisiä ratkaisuja. En tarkoita jokaista meistä. Tiedän, että Jumalalla on oma 
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suunnitelmansa - minä ymmärrän sen. Syökää kala ja jättäkää ruodot. Asettakaa asiat 
tärkeysjärjestykseen. Mutta, me emme tuo mukanamme yhtäkään ratkaisua ja me joudumme 
asemaan, jossa olemme sekaannuksessa. Me olemme joutuneet keskelle sekaannusta sanoen 
samalla, en pidä tuosta, mitä näen tapahtuvan. En pidä tuosta, mitä tuolla tapahtuu. Minä kannatan 
sinua. Minä kannatan sinua. 

Hei, odottakaa hetki, siinä kyseessä maailma!!! Se on maailma. Meidän on tarkoitus tehdä 
kuningaskunnan asioita. Tuoden muutosta, Miten? Ylhäältä alas. Kuningaskunnasta me tuomme 
muutoksen maailmaan. Me tuomme ratkaisut mukanamme. Me vetoamme Kuninkaaseen. 
Kuninkaaseen, joka on kaikkien asioiden kuningas. Ja pyydämme Pyhää Henkeä tulemaan mukaan 
tilanteeseen. Me emme tule tilanteeseen sisälle. Koska me ajattelemme, että se on oikea asia 
tehtäväksi. Oikea asia tehtäväksi on vedota Kuninkaaseen. Ja, jatkakaa vetoamistanne Häneen 
kunnes näette muutoksen.

Tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. Syökää kala ja jättäkää ruodot. Nähdään myöhemmin.

S
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