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Suurin synti lopunaikoina!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Pk2509eY5vI

Hei ihmiset! Tässä Robert, Jeesuksen Kristuksen suurlähettiläs. Olen täällä taas. Ja minne minä 
menen, sinne myös kuningaskunta menee. En ole oma itseni tai jotain vastaavaa. Se on totuus. 
Jos sinä olet Jumalan poika, niin silloin kuningaskunta seuraa sinua, koska sinäkin olet 
suurlähettiläs. Sitä tarkoittaa olla suurlähettiläs. Joka tapauksessa, minä aion puhua teille nyt 
suurimmasta synnistä näinä lopunaikoina. Suurin synti lopunaikoina. Minun on sanottava, että 
tämä on melko huolestuttavaa. 

Kun katsomme maailmaa, me näemme sotia ja huhuja sodista. Te tiedätte tämän, 
vääristyneisyyttä ja kaikkea ikävää, mitä ympärillämme tapahtuu. Se on melko pahaa. Se on 
maailma. Se on ihmiset maailmassa. Se on sitä, miten he käyttäytyvät. En ole yllättynyt. Se on 
kuin Sodoma ja Gomorra, joissa oli paljon homoseksuaaleja. Ja siellä tehtiin kaikenlaista 
hulluutta, koska se oli vääristynyt. Se on mitä sanotaan Genesiksen 19 [1.Moos.19] kappaleessa,
muistaakseni. Se on siis Sodoma ja Gomorra ja siellä oli kaikenlaista hulluutta tekeillä. Samoin 
oli Babyloniassa, missä oli myöskin kaikenlaista vääristyneisyyttä ja hulluutta tekeillä. Jos 
katsomme [mitä?] ja Niniveä, näemme siellä kaikenlaista vääristyneisyyttä. Tehän tiedätte nämä: 
haureutta, aviorikoksia, Baalin ylistystä, Saatanan ylistystä, ja kaikenlaisten mielettömien 
ylistysmenojen harjoittamista. Nyt, antakaa kun kerron. Tuo oli syntiä, mitä tapahtui silloin. Sitä 
tapahtuu juuri nyt.

Koska Raamattu sanoo, niin kuin tapahtui Nooan päivinä, niin tulee tapahtumaan Ihmisen Pojan 
päivinä. Okei, joten kaikki ne vääristymät Vanhassa Testamentissa ja Genesiksessä, ne tapahtuvat
parhaillaan tänä päivänä. Me näemme sen uutisista päivittäin. Johtajat tekevät rikkomuksia ja 
kaikki on hullua. Se on paha synti. Mutta antakaa, kun johdatan teidät tai paljastan teille kaikkein
suurimman synnin. [slangia...] Koska se on syvällistä. 

Suurin asia on tämä: kirkko tekee siitä tavallista. Kuulitteko tuon? Kun kirkko tekee siitä 
normaalia/tavallista, tuonkaltaisista synneistä ja synneistä ja iljetyksistä, se on suurin synti näinä 
viimeisinä aikoina. Miksi? Meidän johtajamme, hengelliset johtajamme tai kristityt johtajat, 
kaikki he sanovat: homoseksuaalisuus on oikein ja minulla ei ole mitään sitä vastaan. Seksi 
avioliiton ulkopuolella, minusta siinä ei ole mitään väärää. Abortti, no, tiedättehän, Jumala antaa 
anteeksi ja Jumala tuntee sinut ja rakastaa sinua siitä huolimatta. Ja tätä tapahtuu kaikissa 
kirkoissa niin afrikkalaisissa kirkoissa, joissa noituutta ja noitabisnestä harjoitetaan. Ja kirkko 
hyväksyy sen. Siinä on suurin lopunaikojen synti, joka meillä on meneillään juuri nyt.

Se on pahimmista kaikkein pahinta. Antakaa, kun osoitan teille jotain. On olemassa suuri vaara, 
jonka nimi on "feel-good"-viesti. Antakaa, kun kerron ”feel-good” -viestistä. Se on sitä, kun 
Jumalan mies sanoo: "No, Jumala tuntee sydämesi. Te ette voi tuomita ihmisiä. Jumala 
ymmärtää. Jumala rakastaa sinua." Te tiedätte, tuon kaltaista puhetta. Se on wishy-washy juttua 
[kompromissi]. ”Feel-good” -viesti [tuntuu hyvältä -viesti]. Se tarkoittaa sitä, että he sanovat: 
Jumala tahtoo sinun olevan paras mikä voit olla. Hän haluaa sinun olevan varakas. Hän haluaa 
sinun olevan monimiljonääri. Hän haluaa sinun...blah...blah...blah. Se kaikki kuulostaa hyvältä. 
Me haluamme kuulla sen kaltaista, koska se saa olomme tuntumaan hyvältä omissa 
synneissämme. Siitä tässä kaikessa on kysymys. Siitä noissa puheissa on kysymys. Meidän on 
pidettävä ihmiset tarkkaavaisina. 

Mennään nyt takaisin Raamattuun. Apostolien teoissa. Anteeksi kirjeessään korinttilaisille, 
Korintin kirkko, apostoli Paavali 1.kor.5, apostoli Paavali oli melko kaunistelematon (raw). Hän 
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oli erittäin suorasukainen. Kun hän näki, tiedättehän,..., syntiä tai kun hän näki sekaannusta, hän 
otti sen heti puheeksi. Hän otti sen heti puheeksi. Hän ei piitannut, mitä joku toinen ajatteli siitä. 
Hän kertoi maailmalle, mitä Jumala sanoo ja mitä on tekeillä. Hän korjasi asian välittömästi! 
Hän sanoi kirkolle Korintissa 1.kor.5, hän sanoi, että joukossanne on syntiä, jota ei löydy edes 
pakanoiden joukosta. Se on siinä, kun pojalla on isänsä vaimo. Hän [Paavali] sanoo myös, että 
on homoseksuaaleja ja on haureutta joukossanne. Sen ei pitäisi olla niin. Nuo henkilöt, jotka 
harjoittavat haureutta, älkää edes syökö heidän kanssaan. Niin hän sanoo: älkää edes syökö 
heidän kanssaan samassa pöydässä. Heittäkää heidät ulos täältä. Heittäkää heidät ulos kirkosta.

Hän korjasi sen. Hän ei välittänyt [muiden mielipiteistä]. Hän ei ollut wishy-washy 
[kompromissihenkinen]. Puhutaanpa Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on toinen... Jumala on 
tärkein. Kun hän saarnasi, hän sanoi, tämä kaupunki on fariseusten kaupunki - he ovat kuin 
kuolleen miehen luut. Näetkö nuo miehet tuolla, he ovat kuin ampiaisparvi. Hän kertoi totuuden 
suoraan. Hän ei ollut wishy-washy [kompromissihenkinen]: No, tehän tiedätte, että Jumala 
rakastaa teitä, se on ihan ok, jne. Ei. Hän sanoi: lopettakaa se! Jumala ei rakasta sellaista. Jumala 
ei halua sellaista. Lopettakaa se nyt! Se on sitä, mitä nämä Jumalan miehet kertovat. He sanovat 
ihmisille: lopettakaa se! He korjasivat tilanteen. 

Mutta tänä päivänä ja tämän päivän yhteiskunnassa, tämän päivän Jumalan miehet, monet heistä,
eivät kaikki heistä, heitä on melko paljon, he eivät korjaa tilannetta. He vain saarnaavat, jotta 
olosi tulisi paremmaksi. Mutta sinä et tarvitse saarnaa tunteaksesi olosi paremmaksi. Sinä 
tarvitset opetusta. Sinä tarvitset opastusta. Sinä tarvitset kirjoituksia. Sinun tarvitsee tietää, mitä 
Jumala ajattelee tietyistä tilanteista. Okei. Me tiedämme, että Jumala haluaa sinun menestyvän. 
Me tiedämme kaikki ne asiat. Mutta, sinun on tiedettävä, että haureus on väärin. Sinun pitää 
tietää, että aviorikos on väärin. Sinun pitää tietää, että homoseksuaalisuus, se että mies makaa 
toisen miehen kanssa, Jumala ei siunaa sellaista. Okei. Sinun pitää tietää, että epäjumalille 
uhraaminen on väärin. Jumala ei rakasta sellaista eikä Jumala siunaa sellaista. Sellainen tuo 
omaan elämääsi ansalangan [snare=kahle]. Sinä ajattelet pääseväsi pälkähästä, mutta et sinä 
pääse. Se on elämäsi ansalanka ja tuo sinut alas [estää sinua menestymästä]. 

Tämä on sitä, mitä olen sanomassa. Näin otat selville asian. Tämä on aika syvällistä ja aion jakaa
sen kanssanne. Tämä on jotain, jonka Jumala latasi minuun, kun olin matkalla tänne 
aikaisemmin. Ja se on yksinkertaisesti tämä: kun näet roomalaiskatolisten hyväksyvän jonkin 
asian, näet oman kirkkosi hyväksyvän saman asian. Jos Paavin roomalaiskatolinen kirkko 
hyväksyy, tiedättehän, he ottavat avosylin vastaan kaikki ihmiset ja uskonnot. Ja nyt sinun 
kirkkosi johtajat puhuvat siitä, että he ottavat avosylin vastaan kaikki kirkon uskonnot - te 
tiedätte, mistä hengestä käsin hän saarnaa. Jos kaikki kirkon johtajat ottavat vastaan 
homoseksuaalisuuden ja homoseksuaaliset avioliitot tai gay-avioliitot, ja ne hyväksytään, ja pian 
huomaat omassa kirkossasi saman asian - silloin tiedät mistä hengestä käsin tuo Jumalan mies tai
teidän johtajanne puhuvat. Se on roomalaiskatolinen henki. Se tulee pahasta hengestä. Ja koska 
kirkon johtajat kannattavat sellaista, sinäkin ajattelet, että se on oikein. Se ei ole oikein. 

Niin kuin sanoin aikaisemmassa videossani, noin kaksi viikkoa sitten, tämä on syy, miksi sinun 
ei pitäisi kuunnella pastoriasi, koska et tiedä, mistä ne tulevat. Sinä et tiedä, mitä he tekevät, kun 
menevät koteihinsa. Sinä et tiedä, mitä he tekevät sosiaalisissa suhteissaan. Sinä et tiedä, kenelle 
he rukoilevat, kun he menevät kotiin. Se ei ehkä olekaan sama Jumala, jota sinä rukoilet. 
Näettekö nyt, te ette tiedä sitä. Tämä on syy, miksi sanon: suurin synti näinä viimeisinä aikoina 
on se, kun kirkon johtajat hyväksyvät vääristymät ja iljetykset. He tekevät siitä arkipäiväistä. He 
saarnaavat ikään kuin Jumala hyväksyy sellaiset asiat. 

Antakaa, kun kerron teille jotain nyt kirjoituksista. Näettekö, käteni ovat avoimena tässä ja 
sydämeni on avoin täällä. Kirjoitukset ovat sydämessäni. Jumala ei hyväksy sellaista. Sinä et tule
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siunatuksi sillä tavalla. Jumala sanoi, että homoseksuaalit, valehtelijat, avionrikkojat, juomarit ja 
naismaiset miehet ja kaikki ne, hän sanoo, etteivät sellaiset peri Jumalan kuningaskuntaa. Ihmiset
tuolla maailmassa ovat sellaisia. Se on sitä tänään, mitä maailma tekee. Mutta kun sellaiset 
maailmalliset teot tulevat sisälle kirkkoon, ja siitä tehdään tavallista, se on hetki, kun koko 
maailma alkaa mennä alamäkeen nopeasti. Koska ihmiset, joihin olemme tottuneet luottamaan, 
he johtavat meitä, sokea taluttaa toista sokeaa. Olemme menossa tuhoa kohti. Aion puhua 
toisessa videossa myöhemmin. 

Puhun siinä demonisista porteista, pahuuden porteista, ja siitä, kuinka tällainen käyttäytyminen 
avaa noita portteja pahoille hengille, joista he tulevat sisään. Ne tulevat valloittamaan elämäsi. 
Ne tulevat valloittamaan maailmasi. Tai ne tulevat valloittamaan talosi. Ne tulevat valloittamaan 
perheesi. Ne ovat avoimia pahuuden portteja. Mutta siitä sitten hieman myöhemmin.

En tiedä oliko tämä syvällistä. Tämä oli minua. Jotkut ihmiset eivät ole samaa mieltä, mutta tämä
on minua ja tämän minä halusin teille sanoa. Olen Robert. Joten, syödään liha, mutta jätetään 
ruodot syömättä. Olkaa siunattuja. Tässä Robert, Jeesuksen Kristuksen suurlähettiläs. Minne 
minä menen, kuningaskunta seuraa. Olkaa siunattuja! Hyvää päivän jatkoa. 
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