
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IDoKwBluHp4 
 

Tätä asiaa paholainen ei halua sinun tietävän 
 

ei, tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. Menen sinne, minne kuningaskunta menee. 
Muistakaa klikata tykkään, tilaan ja jaan. Tänään syömme kalan ruotoineen eli ihan 
tavallinen tapaus. Saatatte olla samaa mieltä kanssani tai sitten ette. Viime yönä minulla oli 

live-stream youtubessa. Olin vain kokeilemassa kuinka live-stream toimii youtubessa. Alan 
tekemään, jos niin käy, live-stream -sessioita.  
 
Joka tapauksessa haluan puhua tänään pienestä salaisesta tiedon palasesta, jota Saatana ei halua 
sinun tietävän. Yksi tiedon pala, jota Saatana ei halua sinun tietävän. Kuulen jo Paholaisen 
huutavan: "Robert, älä paljasta minua. Älä paljasta minua! Älä tee tätä minulle!" Kuulen Pyhän 
Hengen sanovan: "Kyllä vain, paljasta hänet. Paljasta hänet! Paljasta hänet! Rohkaise lapsiani!" 
Wau, tästä tulee voimakasta. Tämä menee pitemmälle.  
 
Paholaisella ei ole haarniskaa [The devil has no armor englanniksi]. Joten sinä voit taistella 
kovempaa. Paholaisella ei ole suojapanssaria, joten sinä voit taistella kovempaa. Nyt voit taistella 
kovempaa. Mitä tämä tarkoittaa? Raamattu sanoo, efesolaiskirjeessä 6 [mikä jae?], millainen on 
Jumalan haarniska. Ja kuinka voimme laittaa Jumalan haarniskan päälle rukouksen avulla. Se on 
viimeinen kohta. Siis kuinka laitetaan haarniska päälle rukouksen avulla. Tiedämme 
kolossalaiskirjeestä 2:14-15 [?], kuinka Jumala naulasi kaikki syntimme. Synnit, jotka olivat meitä 
vastustamassa. Paavali kertoo, kuinka Jumala naulasi ne ristiin kiinni. Sitten siinä kerrotaan, kuinka 
hän riisui vihollisen [spoiled the enemy vanhaa KJV-englantia]. Toisin sanoen hän vei viholliselta 
kaiken - Jumala aseistariisui vihollisen putipuhtaaksi.  
 
Olette nähneet mellakoita, jolloin ihmisjoukko rikkoo näyteikkunoita ja vie kaupoista tavarat. Kaikki 
viedään kaupoista. Se on myös sitä, mitä Jeesus teki ristillä. Hän aseistariisui jokaisen pahan 
hengen. Hän riisui jokaisen vallan ja voiman aseista [principality and power]. Vallat ja voimat ovat 
hallitsevia henkiä. Ja Jeesus Kristus, kuolemalla, riisui kaiken vallan heiltä. Hän aseistariisui 
Saatanan. Muistatte, että Saatanalla oli avain kuolemaan ja helvettiin. Mutta Jeesus otti sen häneltä 
pois. Hän aseistariisui Paholaisen kokonaan. Paholainen on alasti. Tämä on se tieto. Saatana on 
alasti. Ei vaatteita.  
 
Oletteko nähneet tai kuulleet tarinan keisarin uusista vaatteista? Se on Saatana, joka on alasti. Ei 
vaatteita. Ei valtaa. Raamattu sanoo, ettei yksikään ase, joka valmistetaan sinua vastaan, menesty. 
Sinua vastaan valmistellaan aseita, mutta ne eivät menesty. Mitä tarkoitan tällä? Saatana ei voi 
sinua vahingoittaa. Paholainen ei voi tehdä mitään sinun vahingoittamiseksi. Ajattelepa tätä hetken 
mielessäsi. Meillä on Jumalan haarniska päällä: hengen miekka, uskon kilpi, vanhurskauden 
rintapanssari, rauhan evankeliumin sandaalit, totuuden vyö ja pelastuksen kypärä. Teemme 
havainnon, että Jumalan haarniskassa ei ole selässä mitään. Se on niin, koska Jumalan 
kuningaskunta on eteenpäin kulkeva armeija. Me emme ole puolustautuva armeija vaan etenevä. 
Me emme peräänny taaksepäin ja se on syy, miksi selässämme ei ole haarniskaa. Selkää ei tarvitse 
suojata. Tai paremminkin selkäpuolemme on suojattu teidän rukousten kautta. Tämä on voimakasta.  
 
Minä varmistan teidän selustan ja te varmistatte minun. Tarkoitan, kun etenemme armeiijana ja 
kohtaamme vihollisen eturintamassa, Raamattu sanoo, ettei helvetin portit kestä elävän Jumalan 
kirkkoa vastaan. Helvetin portit eivät kestä meitä vastaan. Miksi? Koska meillä on panssari, mutta 
heillä ei ole. Kuvittele tilanne, että henkilö haastaa sinut nyrkkitappeluun. Mutta sinulla onkin miekka 
ja kilpi. Mitä tapahtuu? Hän saattaa iskeä nyrkillä kilpeesi, mutta sinulla on miekka, jolla voit 
katkaista hänen pään tai jalat. Tai jotain vastaavaa. Anteeksi graafinen kielenkäyttö. Mitä tarkoitan 
tällä? Paholaisella ei ole voimaa. Paholaisella ei ole mitään. Paholainen on heikko. Raamattu puhuu 
tästä asiasta Jesajan kirjassa 12:14 tai 14:12 tai jossain siellä main.  
 

H 

https://www.youtube.com/watch?v=IDoKwBluHp4


Siinä kohdassa Lucifer puhuu siitä, kuinka hän haluaa olla Kaikkein Korkein ja että hän haluaa 
nousta pilviä korkeammalle. Siinä on seitsemän tai viisi Paholaisen [mitä?]. Kun luemme sitä 
eteenpäin, kerrotaan kuinka Jumala sanoo, ettei asia ole niin. Eikä asia tule olemaan niin vaan 
Lucifer pudotetaan helvetin alimpaan kuoppaan. Ja sitten kerrotaan, kuinka kaikki katsovat häntä ja 
ihmettelevät: "Tämäkö se on?" Tuoko on hän, joka petti kansakuntia. Niin siinä sanotaan. Kun näet 
Saatanan, todellisen Paholaisen, sinä ihmettelet mielessäsi, voiko tuo pieni karkuri [flee] olla 
kansakuntien pettäjä. Hän joka tuhosi maata. Tuo pieni kakkapussi [flee bag] tuossa??? Tämä on 
sitä, mitä yritän kertoa teille.  
 
Paholainen yrittää petkuttaa meitä saamalla meidät ajattelemaan, että hänellä on haarniska. Hänellä 
ei ole haarniskaa. Raamattu sanoo. Tämä on niin hullua. Efesolaiskirjeessä kuusi sanotaan, 
ettemme taistele verta ja lihaa vastaan vaan valtoja ja voimia vastaan. Kolossalaiskirjeessä 
sanotaan, että valloilla ja voimilla, joita vastaan taistelemme, ei ole edes haarniskaa päällään. Heillä 
ei ole mitään! He eivät ole mitään ja me taistelemme heitä vastaan! He vain pettävät ja valehtelevat. 
Se ainoa asia, mitä heillä on - valheet. Se on ainoa asia, mikä vihollisella on - huijaus. Ja siinäpä se.  
 
Raamattu puhuu, kuinka Paholainen on kuin ärjyvä leijona, joka etsii henkilöitä, jotka voi napata. 
Siinä puhutaan vastustajasta tai vihollisesta [adeversary], joka on kuin ärjyvä leijona, joka etsii niitä, 
jotka voi napata. Mutta tällä leijonalla ei ole hampaita! Kun Jeesus Kristus kuoli ristillä, hän näki 
leijonan, vihollisen, vastustajan, ja iski nyrkillä kaikki hänen hampaansa irti. Joten ainoa asia, minkä 
vihollinen tekee elämässäsi, on karjunta. Hän ei voi tehdä muuta. Se on vain ärjyvä leijona, joka on 
kaltereiden takana. Sinä olet eläintarhassa. Se on Paholainen eikä hän tahdo sinun tietävän tätä. 
Koska heti kun ymmärrät, ettei hän ole vallassa,... Näettekö, että annamme viholliselle liikaa 
kunniaa! Me annamme hänelle liikaa valtaa ja huomiota. Ei, Jeesus on hän, joka hallitsee kaikkea. 
Jeesus johtaa näytelmää. Kun Jeesus kuoli ristillä, se oli siinä. Game over. Jeesus hallitsee.  
 
Kun saat ilmestyksen Jeesuksesta Kristuksesta, suhteesi Herran kanssa nousee uudelle tasolle. 
Kun ymmärrät, kuka Jeesus Kristus todella on, näettekö, että ymmärrämme,... Minä pysähdyn tässä 
kohdassa. Annan tuon asian mennä. Mitä olen kertonut teille, sen merkitys on tämä. Tämä on se 
salainen tieto: paholaisella ei ole haarniskaa. Joten sinä voit nyt tästä eteenpäin taistella kovempaa. 
Taistele lujempaa. Aja häntä takaa. Paholainen juoksee, hän menee pakoon. Koska Jeesus Kristus 
kuoli ristillä puolestamme ja me olemme piilossa Kristuksessa, paholainen juoksee pakoon. Aja 
häntä takaa! Hyökkää häntä vastaan! Etene! Kuinka teen sen? Rukoile. Jeesuksen nimessä. Pura 
linnoituksia. Tämä on voimakasta ja menee pitemmälle. 
 
Kun intohimo iskee minuun, näette tulen nousevan minussa. Joka tapauksessa, jätän tämän asian 
tähän. Tässä on Robert, Kristuksen suurlähettiläs. Ja tiedätte, että minä menen sinne, minne 
kuningaskunta menee. Ja kuten tiedätte, teen live-streamia, en tiedä ehkä satunnaisesti. 
Toivottavasti voin tehdä sitä joskus illalla, koska tiedän, että monet teistä ovat Amerikassa. Minä 
yritän tehdä live-streamia myöhään illalla. Luultavasti siellä on muutama sivujuonne [a few rambles]. 
Nähdään seuraavassa videossa. 


