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Video: https://www.youtube.com/watch?v=ih8fJOknv6k

Pedon merkki tulee olemaan pakollinen

Hei ihmiset,

Tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. Ja, kuten tiedätte, minne minä menen, sinne kuningaskunta 
menee. Muistakaa tavalliseen tapaan: syödään kala ja jätetään ruodot. Joistain asioista olet samaa 

mieltä, toisista et. Jumala on hyvä. Aika on nyt... Tiedätkö mikä aika nyt on? Tämä on hullua. Anna 
kun kerron, mikä ajankohta nyt on. Aika on: jokainen on vielä sängyssä. Kyllä, kaikki valot ovat 

pois päältä. Suurin osa taloista on pimeitä, kun kuljetaan tätä merenrantatietä. Kaikki on täysin 
pimeää. Okei, kuunnelkaa minua. Tämä on syvällistä. 

Kun kävelin kaupan ohi, tänään, siinä kyltissä sanottiin, että hengityssuojain on pakollinen. Ja, jos 

haluat ostaa kaupasta jotain, sinulla täytyy olla hengityssuojain naamassasi. Mitä meillä on 
silmiemme edessä tänä päivänä? Se on tätä: vihollinen yrittää hitaasti, mutta varmasti tehdä kaikesta

pakollista. Niin, että et saa etuisuuksia ellet ole tehnyt tiettyjä asioita. He puhuvat siitä, että... 
Olemme menossa suuntaan, jossa et voi edes poistua maasta, ellei sinulla ole jonkinlaista rokotusta 
tai vastaavaa. Siihen suuntaan he vievät asioita. En sano, että olemme vielä siinä tilanteessa. Mutta, 
minä sanon, että olemme matkalla siihen suuntaan. Kun puhutaan siitä, että kaikki asiat tulevat 

olemaan pakollisia (lainsäädännön kautta). Tämä on pakollista lain mukaan. Tuo on pakollista lain 
mukaan. 

Raamattu sanoo, oliko se Johanneksen ilmestyksessä 13:16, jos et ota itsellesi merkkiä, et voi ostaa 
etkä myydä. Pedon merkki tulee olemaan pakollinen [jos haluat ostaa/myydä]. Jos et ota itsellesi 
pedon merkkiä, silloin et voi ostaa tai myydä. Pakollinen. Okei. Se on sana, jonka haluan pysyvän 

mielessäsi: pakollinen. Joten olemme tulossa paikkaan, jossa tulemme näkemään pakollisia 
rokotuksia. Pedon merkki on pakollinen. Pakollinen tämä. Pakollinen tuo. Mutta, anna kun näytän 

sinulle jotain. Tämä on voimakasta. Tämä on voimakkaampaa kuin mitä olet koskaan nähnyt 
elämässäsi. Anna minun näyttää sinulle jotain. 

Vakaumus on tulossa sinuun. Koska, kuten me olemme uskovina, tänään maan pinnalla, Kristuksen 

suurlähettiläinä, meillä on pakollisia hengellisiä aktiviteetteja, jotka sinun on tehtävä. Pakollisia 
hengellisiä aktiviteetteja. Jos et tee näitä pakollisia hengellisiä aktiviteetteja, silloin et saa itsellesi 

etuisuuksia. Et saa itsellesi kuningaskunnan etuisuuksia. Et voi silloin liikkua lupauksissa, jotka 
Kristus on antanut meille. Koska, sinä et tee pakollisia hengellisiä aktiviteetteja. Tässä on eräs 
kaikkein perustavanlaatuisin asia. Okei. Rukoilu on pakollista. Voi wau! Saitko tuosta ilmestyksen? 
Rukoilu on pakollista. Uskovana, ja henkilönä joka elää Kristukselle ja rakastaa Herraa, rukoilu on 
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pakollista. Rukoilu on jotain, jota jokaisen uskovan pitää tehdä. Se ei ole vaihtoehtoista. Rukoilu ei 
ole vaihtoehtoista. Rukoilu on pakollista.

Kiittäminen (praise) ja ylistäminen (worship). Tiesitkö, että myös ne ovat pakollisia. Siinä on 
kyseessä pakollinen hengellinen harjoitus, jotka on tarkoitettu tehtäväksi jokaisena päivänä. Herran 

ylistäminen. Herran kiittäminen. Kiittäminen. Ne ovat pakollisia hengellisiä harjoitteita, jotka 
meidän on tarkoitus tehdä päivittäin. Ne eivät ole vaihtoehtoisia. Raamatun lukeminen, uskovana, ei
ole vaihtoehtoista. Se on välttämätöntä (compulsory). Se on pakollista. Herra odottaa sitä. Koska, 
mitä meidän on ymmärrettävä. Jos emme tee näitä hengellisiä harjoituksia, me emme ole oikeassa 
linjassa siihen, mitä Jumalalla on meitä varten. Koska nämä pakolliset hengelliset aktiviteetit, me 
emme tee niitä. Ja koska me emme tee niitä, me emme saa itsellemme etuisuuksia. 

Sama asia pätee kauppaan. Kauppa sanoo että... Jos haluat sisälle kauppaan ja ostaa tavaroita, 
sinulla täytyy olla hengityssuojain naamassasi. Hengityssuojain on pakollinen. Jotta saisit itsellesi 
isoja, valtavia, siunauksia Jumalalta, ja jotta kykenisit vaeltamaan voimassa, ilmestyksessä, 

ymmärryksessä. Se on pakollista, että teet nuo hengelliset harjoitukset. Ei sattumanvaraisesti. 
Kuunnelkaa minua: ei sattumanvaraisesti. Kun rukoilet 10 minuuttia tänään ja et rukoile sen jälkeen

kahteen viikkoon. Sinä luet yhden kappaleen kirjoituksia tänään etkä yhtään kappaletta sen jälkeen 
kahteen viikkoon. Ei. Et voi tehdä niin. Pakollista. Sen täytyy olla rutiini. Se on päivittäinen asia, 
jonka teemme. Koska, jos et tee päivittäisiä hengellisiä aktiviteettejasi, et saa itsellesi päivittäistä 
siunausta. Se on: päivittäistä leipääsi.

Olen havainnut jotain melko mielenkiintoista. Se on tämä: nämä pakolliset ohjeet, ne tuottavat 

tavan ajatella. Okei. Se on ajattelutapa. Ne hallitsevat sitä, millä tavalla ajattelet. Se alkaa... Mikä on
se sana? Se alkaa muovaamaan sitä, miten ajattelet. Nuo pakolliset ohjeet. Joten, kun olemme 
Jumalan kanssa ja seuraamme Jumalaa ja teemme pakollisia hengellisiä, pakollisia hengellisiä 
aktiviteetteja, se alkaa muuttamaan sitä, miten ajattelet. Muovaamaan sitä, miten ajattelet. Kun asiat
menevät väärään suuntaan, tai jos tapahtuu tällaista, jos tapahtuu näin, mielesi on ehdollistettu 
näkemään asiat hengellisillä silmillä. Se on sitä, mitä tapahtuu, kun teemme pakollisia hengellisiä 

aktiviteetteja. Mutta, kun teet maallisia aktiviteetteja, esimerkiksi. Näet maailman lihan kautta. Ja 
lihan silmien kautta. Mutta, kun alamme tekemään pakollisia hengellisiä. Hengellisiä aktiviteetteja, 

näemme maailman ja ympäristömme käyttäen hengellisiä silmiämme. Näemme asian ensin 
hengellisestä näkökulmasta. Miksi? Koska olet tehnyt pakollisia hengellisiä aktiviteetteja.

Ja nyt, siis mielesi on muovautunut ja elämäsi on muovautunut näkemään maailman tietystä 

näkökulmasta. Tämä on voimakasta, jonka jaan kanssanne. Kun teemme hengellisiä aktiviteetteja, 
se asettaa meidät Jumalan käytettäväksi. Se asettaa meidät Hengen käyttöön. Se asettaa meidät 

Jumalan tahdon mukaan - Jumalan mielen mukaisesti. Se on sitä, mitä nämä hengelliset aktiviteetit 
tekevät. Joten, esimerkiksi minä olen täällä ulkona parhaillaan. En tiedä, paljonko kello on. Anna 
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kun katson. Katsotaan. Tämä on... Tämä on bussipysäkki. Okei. Tuossa ylhäällä sanotaan: pitäkää 
kahden metrin välimatka toisiinne, kun mahdollista. Käyttäkää hengityssuojainta bussissa. 
Käyttäkää korttimaksua (contactless) aina, kun mahdollista. Tämä on sitä, mitä tuossa sanotaan 
bussipysäkillä. Siinä annetaan sinulle ohjeita, joita sinun tulee noudattaa tai et muuten saa itsellesi 
etuisuuksia - et pääse bussin kyytiin. Et saa etua käyttää linja-autoa. Sinulla täytyy olla 

hengityssuojain naamallasi. Sinun täytyy... Sinun täytyy... Et saa itsellesi etuisuuksia, jos rikot 
sääntöjä. 

Sama pätee Jumalaan. Jos rikomme näitä asioita emmekä tee noita aktviteetteja, hengellisiä 
aktiviteetteja, päivittäin, me emme ole kykeneviä osallistumaan ja vastaanottamaan siunauksia - 
uudelleensijoittamista (realignment). Joten lukeminen ja rukoilu, kaikki ne hyvät asiat, se asettaa 

meidät Hengen käytettäväksi. Joten, kuunnelkaa, kuten sanoin jo, parhaillaan tänään, juuri nyt. Olin
itse asiassa etsimässä kelloa. Tuossa kaupassa on kello, mutta en näe sitä. Juuri nyt. Juuri nyt, se on 

20 yli neljän aamulla. 4:20. Olen täällä Hastingsin kaupungin keskustassa. Eikä täällä ole ketään 
muuta. Minä vain. Minä rukoilen. Mitä olen tekemässä? Olen asettamassa itseäni. Olen asettamassa 
itseäni Hengen käytettäväksi. Joten, se on tänään kun opiskelemme Raamattua. Olen silloin valmis. 
Olen silloin tulessa. Olen valmis tekemään sitä. Joten minä asetan itseni uudelleen ja teen 

hengellisiä aktiviteetteja. Minä teen pakollista hengellistä kävelyä. Pakollisia hengellisiä 
aktiviteetteja. Olen täällä rukoilemassa kielillä. Ja kaikkia niitä hyviä asioita. Joten, mitä olen 

sanomassa teille ihmiset.

Paholainen yrittää antaa sinulle näitä pakollisia aktiviteetteja. Ja me emme edes tee niitä pakollisia 
hengellisiä aktiviteetteja, joita meidän pitäisi tehdä. Tai joita meitä vaaditaan tekemään 

kuningaskunnan kansalaisina. Joten, tänään, laita hengelliset asiat ensimmäiseksi. Ole hengellinen. 
Okei. Hengellisenä oleminen on pakollista. Hengellisten aktiviteettien tekeminen on pakollista. 

Joten, varmistu siitä, että asetat itsesi, laitat nuo aktiviteetit kiireellisiksi. Tässä Robert, Kristuksen 
suurlähettiläs. Ja kuten tiedätte, minne minä menen, sinne kuningaskunta menee. Puhun teille 
seuraavassa videossa. Se on voimakasta. 
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