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Mielen uudistaminen

Lähde:  https://www.youtube.com/watch?v=9C58S5W2l0M

Hei, Robert tässä. Kristuksen suurlähettiläs. Kuten tiedätte, minne minä menen, sinne myös 
kuningaskunta menee. Jos olet uusi kanavalla, tervetuloa. Jos et ole uusi, tervetuloa takaisin. 
Kuunnelkaa, tämä on voimakasta. Syödään kala, mutta jätetään ruodot syömättä. On joitain 
asioita, joissa olemme samaa mieltä ja toisia, joissa olemme eri mieltä. 

Nyt, kuunnelkaa tätä. Tämä tulee olemaan niin syvää ja niin voimakasta ja siitä on apua. 
Kärsitkö sinä mielen demoneista? Ahdistuksesta, masennuksesta, paineesta, aivosi on aivan 
hulluuden partaalla. Mielessäsi on himokkuutta. Etkä kykene hallitsemaan noita asioita. Nämä
ajatukset saavat sinut hulluksi. Nämä ajatukset valtaavat sinut. Vihollinen hyökkää sinua 
vastaan kaikista suunnista. Yrität karkottaa noita demoneita, mutta ne eivät poistu. Yrität 
karkottaa paholaista, mutta se ei lähde. Voi mieleni, voi päätäni! 

Kuulkaa minua. Tämä tulee olemaan syvällistä. Tämä tulee auttamaan sinua. Käsitellään ensin
asioiden mekaniikkaa. Mekaniikkaa. Mekaniikkaa. Me olemme kolmiosaisia olentoja. Me 
olemme henki, sielu ja keho. Kaksi osaa on näkymätöntä ja yksi osa on näkyvä. Sinun kehosi 
on näkyvä ja sielusi ja henkesi ovat näkymättömissä. Ne ovat näkymättömässä maailmassa, 
jos niin voi sanoa. Henkesi on elämänvoimasi. Henki on se, jonka Jumala loi omaksi 
kuvakseen. Se on Genesis 1:6. Se on osa, joka on uudestisyntynyt. Se on uudestisyntynyt. 

Sitten on keho, joka on fyysinen ilmenemismuotosi. Se on fyysinen sinä, viisi aistia: 
näköaisti, makuaisti, hajuaisti, jne. Keho on se, jonka Jumala loi maasta. Maan tomusta. 
Maasta. Okei. Se on tuo osa. Olen sanonut henki ja olen sanonut liha. Nyt, sinussa on vielä 
yksi osa, jota kutsutaan sieluksi. Sielu – nefesh. Nefesh. Hyvä on. Siinä sanotaan, että Jumala 
puhalsi elämän henkäyksen ihmisen sieraimiin, jolloin ihmisestä tuli elävä sielu. Hänestä tuli 
elävä sielu. Joten on olemassa kuolleita sieluja ja eläviä sieluja, mutta se on toinen aihe 
kokonaan.

Joten, sielusi on yhteys, joka yhdistää lihan henkeen. Sielusi on siinä välissä. Yhteys. Se on 
muuntaja siinä välissä. Se on osa, joka yhdistää nuo kaksi maailmaa keskenään. Se on osa, 
joka yhdistää hengellisen puolesi ja fyysisen puolesi. Sielu on se, joka yhdistää. Kun kuolet, 
sielusi katoaa. Koska sielusi on siinä vain yhdistämässä nuo kaksi osaa. Se yhdistää kaksi 
osaa yhteen. Jos voidaan sanoa, se tulkitsee. Kuunnelkaa, tuo sielu osa siinä, se on mistä 
demonit tulevat sisään. Se on paikka, missä demonit ottavat sinut valtaansa. Sinun mielesi, 
tunteesi ja tavoitteesi, ovat osa sielun maailmaa. Hyvä on. Se on keskustassa. Se on muuntaja.

Sinun kehosi on täydellinen sekasotku. Sinun henkesi on uudestisyntynyt. Mutta sinun sielusi 
pitää uudistua. Hyvä on. Sielusi täytyy uudistua. Okei. Kuunnelkaa tätä. Tämä muuttuu 
voimakkaaksi. Okei. Raamattu sanoo tämän. Minä katson sen sieltä. Roomalaiskirje 12:1: 
”Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne 
eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen 
jumalanpalveluksenne.” Se on sitä, että kehomme annetaan elävänä uhrina. Keho on Pyhän 
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Hengen temppeli. Muistaakseni se oli 1.Kor.3:15. Jakeessa kaksi sanotaan näin: "Älkääkä 
mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, 
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä." Joten mieli täytyy
uudistaa. Hyvä on. Älkää mukautuko [maailmaan]. Mikä tarkoittaa, että älkää sulautuko. 
Älkää sulautuko maailmaan. Älkää sulautuko. 

1.Piet.1:12: "Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, 
joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte," Kun olemme syntyneet uudelleen, 
pelastuneet, hyvä on. Pelastuneina Jumalan lapsina, paholainen yrittää muokata sinut entisten 
himojesi mukaiseksi. Vanhan [entisen] ihmisen mukaiseksi. Hyvä on. Vihollinen yrittää 
muokata sinut sen kaltaiseksi. Se on syy, miksi kärsit ahdistuksesta, masennuksesta, himoista.

 Ihmiset ovat jumittuneet himoihinsa. He katsovat pornoa eivätkä pääse ulos sieltä. Sinä 
karkotat demonit ja he poistuvat. Demonit menevät kuivaan paikkaan, te tiedätte, mitä 
tarkoitan. Ja he eivät löydä sieltä rauhaa [rest], joten he tulevat takaisin sinne, mistä heidät 
aluksi karkotettiin. He havaitsevat paikan puhtaaksi ja sisustetuksi, joten he palaavat siihen 
paikkaan ja siihen taloon. Ja sitten hän tuo mukanaan toiset seitsemän demonia, jotka ovat 
vielä pahempia kuin hän itse. Ja kyseinen ihminen päätyy huonompaan tilanteeseen kuin 
missä hän aluksi oli. Hyvä on. Se on Raamatusta. Se on sitä, mitä Jeesus Kristus sanoi.

Kun puhutaan demoneiden karkottamisesta, he poistuvat joksikin aikaa, mutta ne tulevat 
takaisin. Ne tulevat takaisin. Ja niin tapahtuu aina. Mitä meidän pitää tehdä? Meidän pitää 
uudistaa mielemme Jumalan sanan avulla. Kuunnelkaa. Antakaa, kun selitän asiaa hieman. 
Hyvä on. Sinulla on kuppi. Ja kuppi on täynnä ilmaa. Sanotaan, että kuppi on täynnä 
demonisia henkiä. Kun kaadat vettä kuppiin, kun luet Sanaa ja uudistat mieltäsi, kun kaadat 
vettä, sanan vettä, sanan pesu, Johanneksen kirjeessä, ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. 
Kun kaadat vettä, kuppi täytyy Pyhästä Hengestä. Ja sitä mukaa kun kuppi täyttyy yhä 
enemmän ja enemmän, tyhjä ilma, jossa demonit asustelivat, heidät työnnetään ulos. Koska 
siellä ei ole heille tilaa. 

Jeesus Kristus sanoi, havaitkaa, paholainen on tullut, mutta hän ei ole löytänyt paikkaa 
minusta. Miksi? Koska Jeesus Kristus oli täynnä Jumalan henkeä - rajoittamattomasti. 
Mittaamattomasti. Meillä on henki, joka on mitattavissa. Mutta hänellä oli henki, jonka 
määrää ei voinut mitata. Siksi Raamattu sanoo, että uudistukaa tai olkaa uudelleen täyttyneitä 
Pyhästä Hengestä. Meidän on täytettävä itsemme piripintaan saakka. Koska jos meillä on 
tyhjyyttä sisällämme, demonit tulevat asumaan sinne. Ja ne tuovat mukanaan himon. Ne 
tuovat mukanaan ahdistuksen. Ne tuovat mukanaan masennuksen. Ne tuovat mukanaan kaikki
ne pahat, demoniset, henget, ja ne ovat mielesi sisällä. Ja sinä alat muuttua hulluksi. Mitä 
vähemmän sisälläsi on Jumalan henkeä sitä enemmän sisälläsi, mielesi sisällä, on pahoja 
henkiä. 

Kyllä, ne ovat siellä mielesi sisällä ja alkavat hallita ajatusprosessejasi. Sinä vain istut ja syöt 
keksejä ja yhtäkkiä mieleesi tulee ajatus, että sinun on mentävä katsomaan pornoa. Mistä tuo 
ajatus tuli? Näetkö, sinä syöt keksejä ja katsot televisiota tai vastaavaa ja yhtäkkiä tulee tuo 
ajatus. Ja seuraavaksi havaitset itsesi katsomassa pornoa. Joku soittaa sinulle puhelimella ja 
sinä alat muuttua ahdistuneeksi. Ja kaikkea vastaavaa. Havaitsetteko, että meidän on 
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uudistettava mielemme. Minä rönsyilen. 

Minusta tuntuu samalta kuin arkkipiispa Duncan Nicholasista. Vai Duncan Williams? Hän 
sanoi, että on sairaan väsynyt siihen, että paholainen kiusaa meitä. Huomaatko, sinä tarvitset 
ratkaisun! Me tarvitsemme ratkaisun. Kun karkotat demonit ja ne alkavat tulla uudelleen 
takaisin ja sinä olet vapautunut niistä. Lue 5-10 kappaletta Raamattua joka päivä! Lue viidestä
kymmeneen kappaletta Raamattua päivittäin. Joka päivä seuraavat seitsemän päivää. Ja tulet 
näkemään muutoksen mielessäsi. Sinä näet muutoksen sydämessäsi. 

Koska Raamattu sanoo, että sodankäyntimme aseet ovat mahtavia Jumalassa, murskaamaan 
linnoituksia [mielen linnakkeita eli vanhoja ajatustapojasi]. Raamattu sanoo myös, että 
vangitkaa jokainen ajatus ja mielikuva ja ylpeä asia, joka nostaa itseään Jumalan tiedon 
yläpuolelle. Ottakaa ne kiinni ja vangitkaa ne [ajatukset] käyttäen Sanaa. 

Minä olen sanonut, että olet täynnä himoa. Kaikki se pornografia ja ahdistus ja masennus ja 
paholaisen painostus. Tämä on voimakasta. Olen kertonut teille nyt voimakkaita asioita. 
Nämä on pommeja. Kuunnelkaa minua. Näettekö, että Jeesus Kristus karkotti kaikki demonit 
ihmisistä, joita painostettiin. Hän paransi sairaat. Hän auttoi heitä. Mitä siinä tapahtui? 
Raamattu sanoo Johanneksen 1:14: "Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me 
katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja
hän oli täynnä armoa ja totuutta."

Joten kun nämä ihmiset ovat sairaita, tautisia, paholaisen painostamia, ja kaikkea sellaista, 
mitä he tekivät? He lähestyivät Sanaa! Wau. Tiedän, että logos-sana ja rheima-sana ovat, mitä 
ovat. Ymmärrän ne. Ne menevät toiselle asteelle. Hyvä on. Mutta asian ydin on, he 
lähestyivät Sanaa - Jeesusta Kristusta. Ja kun he lähestyivät Sanaa, he paranivat. 

Havaitsetteko, mitä yritän sanoa. Kun lähestymme Sanaa rukouksessa: "Herra, Jeesus, 
paranna minut!" Ja sitten meidän on luettava logos-sanaa [ottaa esille Raamatun] ja laitettava 
tätä sisällemme. Mitä enemmän meillä on tätä mielessämme, sitä vähemmän paholainen 
sotkee ajatuksiasi. Kun luet 5-10 kappaletta Raamatusta joka päivä, minä kerron sinulle juuri 
nyt, ettei mieleesi jää tilaa Saatanalle tai demoneille, jotka puhuvat roskaa. Miksi? Koska sinä 
ajattelet Jeesusta koko ajan! Sinä ajattelet sanaa koko ajan. 

Sinun pitää osallistua seitsemän päivän haasteeseen. Olen tehnyt kaksi seitsemän päivän 
haastetta. Osallistu! Toinen niistä oli se, että luet 10 Raamatun kirjaa seitsemässä päivässä. Se 
vastasi 5-7 kappaletta Raamattua päivittäin. Se oli voimakasta. Toisella kanavalla luettiin 
epistolat. Se oli hämmästyttävää. Kun sinulla on sellainen mieli ja olet siinä ajatusmaailmassa,
demonit eivät mahda sinulle mitään. Demonit eivät voi muokata aivojasi. Miksi? Koska 
aivoissasi ei ole tilaa demoneille. 

Kuten kerroin jo, Jeesus Kristus sanoi, että paholainen on tullut, mutta ei ole löytänyt paikkaa 
minusta. Hän puhuu laskeutumispaikoista. Tai kahvoista. Se on sitä, mitä Jeesus Kristus sanoo
siinä. Huomatkaa, paholainen on saapunut, mutta ei ole löytänyt laskeutumispaikkaa. Hän ei 
ole löytänyt kiitorataa minussa, jonne laskeutua. Hän ei ole löytänyt kahvoja minusta, joista 
pitää kiinni. 
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Mutta meidän kohdallamme, paholainen on tullut ja hän on löytänyt laskeutumispaikan 
meissä. Meissä on kiitoratoja. Meissä on hulluutta ja me elämme lihassa ja teemme hölmöjä 
asioita. Paholaisella on ote meistä. Ja hän riippuu meissä kiinni. Kuten jo sanoin, murskatkaa 
ne kahvat. Teidän on murskattava nuo kiitoradat/laskeutumispaikat. Lue viidestä kymmeneen 
kappaletta Raamatusta joka ikinen päivä seitsemän päivän ajan. Ja kerron teille juuri nyt, että 
elämässänne tulee tapahtumaan dramaattinen muutos. Tämä on voimakas sana. Jos yhä 
seuraat tätä. On olemassa toinenkin tapa oman mielen uudistamiseen. Okei. Jos yhä olet 
paikalla. Kerron nyt voimakkaan asian. Jos olet yhä paikalla - hyvä! Kerron nyt voimakkaan 
asian. Edellinen oli vain syvää. 

Kuinka minä teen kaikki nuo asiat? Minulla oli tapana rukoilla kielillä. Minä aloitin 
rukoilemaan kielillä puoli tuntia joka päivä. Tiedättekö mitä tapahtui? Demonit jättivät minut. 
Pornograafinen ajattelutapa lähti minusta. Ahdistus ja pelko lähtivät minusta. Miksi? Koska 
minä rukoilin kielillä. Raamattu puhuu itsensä rakentamisesta. Siitä kun rakennat kaikkein 
pyhintä osaa itsestäsi. Rukoilet Pyhässä Hengessä. Se sanotaan Juudaksen kirjeessä 
muistaakseni kappaleessa kaksi [?] jakeessa kaksikymmentä. Rakennat itseäsi kaikkein 
pyhimmässä uskossasi. 

Siinä puhutaan siitä, kun puhut kielillä, sinä vahvistat itseäsi. Kun sinä vahvistat itseäsi, sinä 
rakennat itseäsi. Jumala on sisälläsi ja Pyhä Henki vahvistuu ja vahvistuu ja Pyhä Henki 
valtaa yhä enemmän ja enemmän mielestäsi. Silloin siellä ei ole tilaa demoneille. Miksi? 
Koska puhut kielillä koko ajan. 

Ja Pyhä Henki alkaa antamaan ymmärrystä sinulle näistä asioista hengellisessä maailmassa ja 
tuoda niitä näkyviin fyysisessä maailmassa. Mutta on olemassa kokonaan toinen ilmestys 
siitä, kun rukoillaan kielillä ja kun puhutaan kielillä. Kuunnelkaa, olen kertonut tämän 
aikaisemmin. On olemassa neljä erilaista kieltä. Olen puhunut näistä jo. Kun puhutaan 
tuntemattomalla kielellä. Hän joka puhuu tuntemattomalla kielellä, ei puhu ihmisille. Koska 
hän joka puhuu tuntemattomalla kielellä, ei puhu ihmisille. Hän on hengessä ja puhuu 
salaisuuksia. Kun minä puhun kielillä [puhuu tuntemattomalla kielellä], silloin ihmiset eivät 
ymmärrä minua. Puhun silloin siansaksaa [gibberish]. En puhu silloin teille, veljet. En puhu 
sinulle sisar. Puhun Jumalalle.

Ja sanan mukaan, kun puhun tuntemattomalla kielellä, puhun salaisuuksia. [Tämä vastaa sitä, 
kun lähettämäsi sähköpostiviesti muunnetaan sellaiseen muotoon (encrypt/decrypt), jonka 
ymmärtää vain lähetyksen vastaanottaja.]  Minä puhun piilossa olevia, salaisia, totuuksia. 
Wau. Ja nuo puhutut sanat alkavat ilmestymään fyysisessä maailmassa ja elämässäni. Minun 
elämääni on ilmestynyt paljon eri asioita, kun olen rukoillut Pyhässä Hengessä. Kun olen 
puhunut tuntemattomalla kielellä. En puhu nyt kielillä puhumisen lahjasta vaan vieraalla 
kielellä puhumisesta. Koska on olemassa eri näkökulmia ja osia, kun keskustellaan tästä 
asiasta - kielillä puhumisesta. Olen tehnyt, kuten olen kertonut, videon tästä aiheesta. Se on 
nimeltään neljä eri kielillä puhumisen tapaa, jos muistan oikein. Käykää tutustumassa siihen.

Minä esimerkiksi, pystyn puhumaan kielillä ja lukemaan Raamattua. Joten minun ei pitäisi 
olla demoneiden painostuksessa lainkaan. Koska minulla on kaikki mainitut voimakkaat 
työkalut. Kuunnelkaa, Pyhän Hengen lahja! Se on hämmästyttävää. Se on voimakasta. On 
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upeaa tehdä sitä! Mistä olemme puhuneet? On kaksi tapaa. Yksi oli se, että uudistamme oman
mielemme Jumalan sanan avulla. Toinen on se, että rukoilemme kielillä. Jos puhut vieraalla 
kielellä, rukoile kielillä puoli tuntia joka päivä! Puolesta tunnista tuntiin joka päivä. Alat 
näkemään, kuinka elämäsi muuttuu. 

Jos sinulle ei ole Pyhää Henkeä, tarkoitan, että Pyhä Henki asuu sisäisesti sisälläsi. En puhu 
siitä. Kun olet uudestisyntynyt, sinulla on Pyhä Henki. Puhun lahjasta. Puhun Pyhän Hengen 
ilmestymisestä [manifestation of the Holy Spirit]. Puhun siitä, kun annat tietä Pyhälle 
Hengelle. Esimerkiksi, jokainen voi vaeltaa parantamisen lahjassa. Mutta sinun täytyy antaa 
tietä Pyhälle Hengelle vaeltaaksesi ihmisten parantamisessa. Hänen armonsa kautta. Jokainen 
voi saada profeetallisen sanan. Mutta sinun täytyy antaa jäsenesi ja mielesi ja itsesi Pyhälle 
Hengelle, jotta Hän voi puhua sinun kauttasi. Ja puhua tuon profeetallisen sanan tuolle 
henkilölle. 

Näettekö, suurimman osan ajasta sinulla on profetioita. Sinä haluat puhua profetioita. Sinä 
haluat puhua sanan ääneen, mutta olet liian peloissasi. Se johtuu siitä, ettet ole antautunut 
Pyhälle Hengelle. Se on syy siihen, miksi profeetat ovat "hullluja", koska kun profeetat 
alkavat profetoimaan, he alkavat puhumaan kaikenlaista hulluutta. Se johtuu siitä, että he ovat
antaneet tietä Pyhälle Hengelle. Monet eivät ymmärrä profeettoja, koska he ovat "hulluja". 
Joka tapauksessa. Ei mennä siihen. Kun profeetat puhuvat profeetallisen sanan elämääsi. Ei, 
ei mennä tähän asiaan. Se on toisen videon aihe. Se täytyy tehdä myöhemmin. En aio enää 
rönsyillä. Jos yhä olet paikalla. Minä todella toivon, että äskeinen auttaa sinua. 

Minulle tulee paljon viestejä whatsappissa ja monella ihmisellä on paljon meneillään 
elämässään. Kuunnelkaa, minä tarvitsen rukousta. Minä tarvitsen rukousta. Minun perheeni 
tarvitsee rukousta. Miksi? Koska minä puhun näistä totuuksista, näistä lahjoista, minä puhun 
näistä avaimista, jotta sinä pääset vapaaksi. Jotta Kristuksen ruumis tulee vahvemmaksi. Jotta 
Kristuksen ruumis voi kasvaa. Ja vihollinen tulee vastustamaan minua. Joten ihmiset ovat 
todella, todella, todella kauheita. Kuunnelkaa, video on nyt päättynyt. Nyt puhun jostain 
muusta.

Jos yhä olet siellä, minä tiedän, että rukoilet puolestani ja perheeni puolesta. Kiitos. Ihmiset 
ovat todella, todella, ilkeitä. Ihmiset, tuolla ulkona, ovat todella kauheita. Ja online-
maailmassa. Jumalan lapset. Rob Skiba [kuka?] sanoi, että kristityt muodostavat ainoan 
armeijan, jossa sotaväki on ympyrän muodossa. Jossa armeijat ovat ympyrämuodostelmassa. 
Miksi? Koska kaikki ampuvat toisiaan! 

Raamattu puhuu ihmisistä, jotka tappavat sinut ja ajattelevat tekevänsä sillä tavalla 
palveluksen Jumalalle. Ihmiset yrittävät tappaa minut online-maailmassa. Tappaa minut. En 
tarkoita fyysisesti. Vaan hengellisesti sanomalla kammottavia, tarkoitan, ilkeitä, pahoja 
asioita. Minua kutsutaan paholaisen pojaksi. Joku henkilö, joka ei ole koskaan edes vilkaissut 
palvelutyöhöni ja siihen, mitä hedelmää se tuottaa, sanoo, että olen paholaisen poika. He 
sanovat, että olen jonkin sortin, en tiedä, mistä he puhuvat. He sanovat tuon kaltaisia ilkeitä 
asioita. 

Joku sanoi tuon minulle. Mutta kuitenkin whatsappissa ja facebookissa ihmiset antavat 
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elämänsä Kristukselle. Ihmisiä vapautuu. Minä olen saanut paljon kiitoksia online-
maailmassa. Kiitos Robert työstäsi ja uskollisuudestasi, minä olen vapautunut. Jumala puhui 
minulle ja pelasti minut. Ja kaikkea vastaavaa. Ja joku sanoo: "Sinä olet paholaisen poika." 

Olet todellisuudessa rahan perässä. Hullua. Jos tarvitsen rahaa, minä käyn töissä. Minulla on 
työ. Minä teen töitä kaiken sen rahan eteen, mitä minulla on. Olisinko täällä sen vuoksi, 
ymmärrätte, mitä tarkoitan. Minulla on jo työ. Minä teen tätä siksi, että Jumala sallii minun 
puhua teille, ihmiset. Hän antaa minun puhua totuuksia teille, ihmiset. Jumala käyttää minua 
siihen, että voin auttaa ihmisiä. Minä tiedän tämän asian. Miksi? Koska rukoilen Pyhässä 
Hengessä. Luen Raamattua. Olen vahvasti mukana tässä työssä. Te, ihmiset, tiedätte asian. 

Mutta sitten tuonne ilmestyy joku tietämätön henkilö, joka puhuu jotain aivan kammottavaa. 
Minulla on paljon kommentteja, jotka olen poistanut. Ne menevät youtuben roskalaatikkoon. 
Ja se kauheiden asioiden määrä, mitä ihmiset puhuvat. Delete. Delete. Delete. Delete. He ovat
hulluja. Joka tapauksessa. Minun pitää lopettaa rönsyily. 

Tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. Kuten tiedätte, minne minä menen, sinne 
kuningaskuntakin menee. Olisitteko ystävällisiä ja rukoilisitteko minun ja perheeni puolesta. 
Me tarvitsemme sitä. Me tarvitsemme sitä. Olkaa siunattuja! Nähdään hieman myöhemmin. 
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