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Video: https://www.youtube.com/watch?v=We74gxqllhI

Saatana tappaa sinua (hiljalleen)

Hei ihmiset, tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. Kuten tiedätte, minne minä menen, sinne 
myös kuningaskunta menee. Muistakaa tuttuun tapaan, syödään kala, mutta jätetään ruodot. 
Joistain asioista olemme samaa mieltä, toisista emme. Tämä on voimakasta.

Kuunnelkaa ihmiset! Saatana yrittää tuhota sinut. Saatana tappaa sinua hitaasti. Se kuulostaa aika 
tylyltä, mutta tämä on syvää, voimakasta ja auttaa. Vanhassa Testamentissa puhutaan Daavidista. 
Kuningas Daavid halusi tuoda liitonarkin takaisin Jerusalemiin. Joten, mitä hän teki. Hän rakensi 
uudet vaunut ja laittoi liitonarkin vaunuun. Hevoset vetivät vaunuja viedäkseen sen takaisin 
Jerusalemiin. 

Mitä tapahtui? Tuolla matkalla vaunut osuivat kiveen tai rengas meni kuoppaan ja liitonarkki 
alkoi valumaan pois vaunusta. Niinpä yksi hänen sotilaistaan, en muista nimeä, laittoi kätensä 
arkkiin tukeakseen sitä. Siis, arkki on valumassa pois ja sotilas kaappaa siihen kiinni käsillään ja 
työntää sen takaisin vaunuun. Mitä sitten tapahtui? Jumala tappoi hänet! Jumala tappoi hänet. 
Siinä samassa. Häntä lyötiin ja sotilas kuoli. Okei.

Nyt, mitä minä yritän tässä kertoa. Syy siihen, miksi hän kuoli oli se, että hän oli tietämätön 
(ignorant) leeviläisestä laista. En minä sano, että teidän on noudatettava lakia tässä viestissäni 
lainkaan. Mutta hän ei tiennyt sitä, miten liitonarkkia tulisi kuljettaa. Sitä pitäisi kuljettaa 
olkapäillä. Ja ainoat ihmiset, joilla oli oikeus kuljettaa liitonarkkia olivat leeviläiset. Koska 
sotilas ei ollut leeviläinen, hän koski siihen eikä noudattanut sääntöjä, Jumalan sääntöjä ja mies 
kuoli sen vuoksi. 

Nyt, kuunnelkaa minua. Miksi sanon, että Saatana on hitaasti tappamassa sinua. Näetkö, koska 
olet välinpitämätön tietyista asioista, jotka opetetaan kirjoituksissa. Tietyt asiat, jotka opetetaan 
kirjoituksissa ja sinä olet välinpitämätön. Koska sinä et tiedä niitä asoita, Saatana on hitaasti 
tappamassa sinua. Johtuen välinpitämättömyydestäsi. On olemassa tiettyjä siunauksia ja 
lupauksia, jotka Jumala on antanut sinulle ja puhunut sinun elämääsi (spoken over your life). 

Mutta koska olet välinpitämätön, Saatana varastaa ne sinulta ja on hitaasti tappamassa sinua 
johtuen välinpitämättömyydestäsi sanaa kohtaan. Mitä minä yritän sanoa? Paholainen yrittää 
aina estää sinua lukemasta Raamattua. Hän yrittää aina pysäyttää ja estää sinua tuntemasta 
Jumalan sanaa. Koska kun tiedät, mitä Jumalan sana pitää sisällään. Mitä Jumalan sana sisältää, 
sinä tiedät ja ymmärrät, mitä sinulle on luvattu. Sinä tiedät ja ymmärrät, mikä on ulottuvillasi ja 
mihin sinulla on pääsy. Siis, kun ymmärrät sanaa. 

Kun olet välinpitämätön sanaa kohtaan, sinä kärsit. Monet ihmiset tänään, te siellä elämässänne, 
olette mielenne kanssa ongelmissa, itsemurha-ajatuksissa, demonisia hyökkäyksiä, asiat ovat 
miten sattuu elämässänne. Miksi? Koska olet välinpitämätön, mitä sana sanoo.  Esimerkiksi 
sinulla on itsemurha-ajatuksia. Ahdistusta. No, Raamattu sanoo filippiläiskirjeessä 4:8:i "Ja 
vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä 
rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä 
ajatelkaa;"

Ajatelkaa niitä asioita, jotka ovat hyviä. Ajatelkaa asioita, jotka ovat hyviä ilmoituksia (good 
report). Täynnä hyveellisyyttä. Ajatelkaa asioita, jotka ovat rauhallisia. Ajatelkaa asioita, jotka 
ovat Jumalasta [lähtöisin]. Jumala sanoo nuo filippiläiskirjeessä 4:8. Mutta koska et tunne tuota 
jaetta, paholainen on hitaasti tuhoamassa mieltäsi. Se on syy, miksi olet täynnä ahdistusta, 
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sosiaalista ahdistusta, korkean paikan kammoa, pelkäät mennä ulos ja sinä mittailet mielessäsi 
kaikkia asioita. Se johtuu siitä, ettet tunne tiettyjä jakeita. 

Ja sinun pitää soveltaa sitä elämääsi. Raamatussa on paljon, paljon jakeita, jotka meidän pitää 
ymmärtää. Ja kun ymmärrämme näitä jakeita, me vahvistamme (fortify) henkeämme. Me 
vahvistamme mieltämme. Ja paholainen ei kykene enää hyökkäämään meitä vastaan noilla 
alueilla. Hyökkäämään. Joten me emme voi olla välinpitämättömiä sen suhteen, mitä Jumalan 
sana sanoo. Koska kun olemme välinpitämättömiä, me kuolemme niin monella eri alueella 
elämässämme. Aion puhua tästä aiheesta hieman lisääkin ehkäpä tämän viikon aikana - 
todellisesta hengellisestä taistelusta. 

Se tulee olemaan todellinen hengellinen sodankäynti 404 (spiritual warfare 404). Se tulee 
olemaan syvällistä ja auttaa. Joten minä vahvistan teitä tänään veljeni ja sisareni. Älkää olko 
välinpitämättömiä Jumalan sanan suhteen! Kun olet välinpitämätön tämän sanan suhteen, mitä se 
pitää sisällään, Saatana tulee tappamaan sinut hitaasti. Ja hän hitaasti tuhoaa sinut 
välinpitämättömyytesi kautta - siitä mitä Raamattu sanoo. Eräs veli sanoi, että Jeesus ilmestyi 
hänelle unessa ja sanoi siinä, että en koskaan tule anteeksi antamaan syntiäsi, jonka olet tehnyt. 

Se oli sitä, mitä veli sanoi. Minä sanoin tuolle veljelle, koska olet välinpitämätön Jumalan sanan 
suhteen, et näe, ettei kyseessä ollut Jeesus, joka ilmestyi sinulle unessa. Ei se ollut Jeesus. Se oli 
Saatana. Se oli demoninen. Se oli Saatanan kuningaskunta, joka ilmestyi sinulle unessasi. Ja 
koska et tunne sitä, mitä Jumalan sana sanoo, sinua ollaan hitaasti tuhoamassa tuolla alueella. 
Saatana varastaa Jumalan armoa (grace) pois sinulta. Hän varastaa Jumalan armon (mercy) 
sinulta. Miten hän tekee sen? Koska olet välinpitämätön.

Minä tiesin välittömästi, että kyseessä oli demoni. En välitä. En välitä, jos joku sanoo nähneensä 
Jeesuksen. En välitä. Jos tuo näky on ristiriidassa se kanssa, mitä sanotaan tässä Jumalan 
sanassa, silloin tämä voittaa jokaisen näyn. Tämä voittaa jokaisen sanan, jonka olet 
vastaanottanut profeetalta. Jos se [sana] on ristiriidassa sen kanssa, mitä täällä sanotaan, minä 
heitän tuon näyn roskiin. En välitä, jos Jeesus ilmestyi unessasi. En välitä, jos näit enkelin. 

Me tiedämme Jumalan sanasta ja kirjoituksista, että jopa Saatana voi paljastaa itsensä tai 
ilmestyä sinulle valon enkelinä (angel of light) tai vanhurskauden enkelinä (2.kor. 11:14)ii. 
Koska minä en olen välinpitämätön kirjoitusten suhteen, minä voin alkaa tutkimaan henkiä, 
ovatko ne Jumalasta. Joten jos tietyt sanat, joita jotkut profeetat puhuvat elämääsi, ovat 
ristiriidassa sen kanssa, mitä sanotaan tässä [näyttää Raamattuaan], minä laitan tuon 
profeetallisen sanan roskiin. Miksi? Koska minä vaellan Jumalan logos-sanan mukaan. Tämän 
sanan mukaan, joka löytyy täältä. Älkää olko välinpitämättömiä!

Joten laittakaa tätä päähänne. Okei. Opiskelkaa sitä enemmän tänään. Kasvakaa Jumalan 
ymmärryksessä. Jätän tämän asian tähän. Tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. Kuten tiedätte, 
minne minä menen, sinne kuningaskuntakin menee. Osallistukaa Raamatun opiskeluun. Tiedot 
löytyy kuvausalueelta alapuolelta. Ihmiset, nähdään seuraavassa videossa. Siunattua päivää! Siitä 
tulee upeaa. 
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i Filippiläisille 4:8: ”Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, 
mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja 
jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa.”

ii 2. korinttilaisille 11:14: ”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.”


