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Viisi asiaa, joita riivaajat eivät halua sinun tietävän

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

Kyllä, ihmiset. Tässä Robert, Kristuksen suurlähettiläs. Ja minne minä menen, kuten tiedätte, 
kuningaskuntakin menee. Muistakaa: syödään kala ja jätetään ruodot. Joistain asioista olemme 
samaa mieltä, toisista emme. Mutta, kuitenkin, nauttikaa lihasta kaikesta huolimatta. 

Aion puhua teille tänään viidestä asiasta, joita riivaajat eivät halua sinun tietävän. Viisi asiaa, joita 
riivaajat eivät halua sinun tietävän. Numerolla yksi: he ovat sinun stressisi aiheuttajia. Tiesitkö, että 
kun tunnet itsesi stressatuksi ja ärsyyntyneeksi ja kun mielesi tekee repiä hiuksia päästäsi. Riivaajat 
ovat vastuussa siitä. He ovat niitä, jotka yrittävät saada sinut stressaantuneeksi, ärsyyntyneeksi. Kun
he saavat sinut ärsyyntymään, he ovat vastuussa. He eivät halua sinun tietävän sitä. He haluavat 
sinun ajattelevan, että se olet sinä itse. Puhuin eräälle tytöllä toissa päivänä. Ja hän oli vain 18. Ja 
puhuessani hänelle, hän sanoi, että käyttää mielialalääkkeitä. Katsoin häneen ja sanoin: 
"Mielialalääkkeitä? Sinä olet vain 18. Sinun pitää alkaa maalaamaan. Sinun pitää hankkia itsellesi 
harrastus." Mielialalääkkeitä 18-vuotiaalla? Riivaajat ovat vastuussa siitä. 

He ovat niitä, jotka saavat sinut stressaantuneeksi. Anna kun selitän, miten ja miksi, kun kerron 
vielä neljä muuta asiaa. Tai neljä asiaa, joita he eivät halua sinun tietävän. Numerolla kaksi: he ovat 
niitä, jotka saavat sinut uupumaan. He uuvuttavat sinut. Se on heidän koko tavoitteensa. Kun sinä 
sanot: "Kyllä, olen vahva ja valmis!" He alkavat pikku hiljaa uuvuttamaan sinua, hitaasti. Hitaasti, 
hitaasti, hitaasti he tekevät sinusta heikomman. Se on sitä, mitä he tekevät. He yrittävät tehdä 
sinusta heikomman. Joka päivä he uuvuttavat sinua. He uuvuttavat sinua stressillä. He uuvuttavat 
sinua masennuksella. He uuvuttavat sinua ärsyyntymisellä. He uuvuttavat sinua rauhattomuudella. 
Uuvuttavat, uuvuttavat, uuvuttavat sinua. Joten, kun tietty viikonpäivä koittaa, sitten he nappaavat 
sinut voittopokaalikseen. He nappasivat sinut voittopokaalikseen. Se on melko syvällistä. Minun on 
mietittävä tätä hetken, jotta saamme siitä käsityksen. He tietävät, missä olet ja ottavat sinut 
voittopokaalikseen, kun lankeat syntiin ja mokaat. He uuvuttavat sinut. Sinä mietit itseksesi, että 
kuinka nämä vahvat, vahvat Jumalan ihmiset, jotka elävät Jumalalle ja aivan yhtäkkiä he 
lankeavatkin kaikenlaiseen syntiin ja hulluuteen. Se johtuu siitä, että he ovat tulleet heikommiksi 
riivaajien toimesta. He ovat uupuneet hitaasti. He ovat uuvuttaneet sinut. Heikentäneet sinut. 

Numerolla kolme, tämä on aika syvällistä: riivaajat hallitsevat sinua ajatteluelämäsi kautta. 
Riivaajat hallitsevat sinua ajattelutapasi kautta. Mitä sinä ajattelet? He saavat sinut ajattelemaan 
tiettyjä asioita. Hyvä on. Ja sitten he alkavat hallitsemaan sinua sen avulla, mitä sinä ajattelet. 
Ymmärrätkö, mitä tarkoitan. He antavat sinulle. He antavat tietyn ajatuksen, joka ei ole jumalainen. 
Ja hitaasti, Hitaasti. Ja kun he alkavat saada otetta mielestäsi, he voivat sanoa sinulle: "Tee tämä." Ja
sinä vain menet ja teet niin. Anna kun näytän teille jotain. Henkilöstä ei kehity murhaajaa yhdessä 
yössä. Kukaan ei ala tekemään hulluja syntejä yhdessä yössä. Se on asteittainen prosessi. 
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Uuvuttamisen prosessi. Sen muuttaminen, mitä sinä ajattelet. Se saa sinun jumalaisen ajattelutavan 
muuttumaan riivaajan ajattelutavaksi. Ja se on sitä, mitä riivaajat tekevät: he menevät 
ajatteluprosessiisi. Kristitty, pelastusta vailla tai pelastunut, sillä ei ole väliä. Ne pääsevät kiinni 
mieleesi. Muistan erään henkilön sanoneen kauan aikaa sitten, että taistelu on mielesi sisällä. Kaikki
riivaajien linnakkeet ja kahleet - ne löytyvät mielestäsi. Kun mielesi vapautuu, riivaajien painostus 
loppuu. 

Numerolla neljä, tämä on aika syvällistä: he yrittävät vakuutta sinut, etteivät he ole kaiken takana. 
On olemassa sanonta, että suurin valhe, jonka paholainen koskaan on kertonut, on siinä, että hän 
yrittää vakuuttaa ihmiset siitä, ettei ole todellinen. Se meni tuohon suuntaan. Riivaajat yrittävät 
vakuuttaa sinut, etteivät he ole kaiken takana. Sinä olet stressaantunut. Kysymyksessä ei ole 
riivaajat. Jokin asia on huonosti elämässäsi. Kyseessä ei ole riivaajat. Tapahtuu tällaista. Tuo ei 
toimi enää. Riivaajat sanovat, se emme ole me. Riivaajat eivät ole kaiken takana. Kysymys on 
sinusta itsestäsi. Ota jokin pilleri. Mene ja leikkele itseäsi. Viiltele itseäsi. Kysymys ei ole 
riivaajista. Kysymys on sinusta itsestäsi - sinulla on mielenterveysongelma. Älkää ymmärtäkö 
minua väärin. Suurimmassa osassa tapauksista kysymys ei ole mielenterveysongelmasta lainkaan. 
Riivaajat ovat sotkeneet ihmisten mielenterveyden ja saaneet ihmiset ajattelemaan tietyllä tavalla ja 
käsissämme on sekasotku. Ymmärrättekö, mitä olen sanomassa. Riivaajat ovat kaiken sen takana. Ja
he yrittävät vakuuttaa meidät, etteivät he ole sen takana.

Numerolla viisi: riivaajat ovat niitä, jotka vastustavat sinua. Joka paikassa ja joka käänteessä. He 
vastustavat sinua. Yrität tehdä jotain hyvää, he vastustavat sinua. Yrität rukoilla, he vastustavat 
sinua. Yrität lukea Raamattua, he vastustavat sinua. Riivaajat vastustavat sinua. Sinun tulisi 
menestyä, mutta he ovat niitä, jotka vastustavat sinua. He ovat niitä, jotka yrittävät pysäyttää 
edistymisesi. He ovat niitä, jotka yrittävät saada estettyä sinua tekemästä asioita. He ovat niitä, jotka
asettavat laiskuuden sinuun. He ovat niitä, jotka asettavat niitä hulluja ajatuksia mieleesi. Mitä 
tahansa sellaista, joka estää sinua liikkumasta eteenpäin ja tekemästä sitä, mitä Jumala haluaa sinun 
tekevän. Tai liikkumasta eteenpäin saadaksesi sen yltäkylläisen elämän. He ovat niitä, jotka estävät 
sinua. Koska ainoa asia, mitä he haluavat tehdä: varastaa, tappaa ja tuhota. Se on Joh.10:10. Se on 
ainoa asia, mitä he haluavat. He haluavat, että sinä kuolet. He haluavat tuhota koko elämäsi. 

Mutta he haluavat sinun ajattelevan, etteivät he ole kaiken takana. He ovat vastuussa. Jos sinulla on 
monenlaista kurjuutta elämässäsi - riivaajat ovat vastuussa. Jos jotain mieletöntä tapahtuu, riivaajat 
ovat vastuussa. Jos olet menossa jonnekin ja .... Sinä saat miljoona puntaa, ja sinä... tämä on huono 
esimerkki. Sinulla on paljon resursseja auttaaksesi ihmisiä, mutta jostain syystä et pysty auttamaan 
ihmisiä. Riivaajat ovat vastuussa siitä. He vastustavat sinua siten, ettet voi käsitellä resurssejasi niin,
että voisit auttaa avuntarpeessa olevia ihmisiä. Ymmärrätkö? Jos saat rohkaisun sanan ja haluat 
kertoa siitä jollekin. Silloin riivaajat ovat niitä, jotka yrittävät vastustaa sinua. Sinä saat 
profeetallisen sanan jollekin ihmiselle. Riivaajat alkavat puhumaan mieleesi: "Ei tuo ole profetia. 
Sinä vain itse keksit sen." Sinä saat sanan Jumalalta. Silloin riivaajat alkavat sanomaan: "Tuo ei ole 
sana Jumalalta. Se on omaa ajatteluasi. Se on roskaa. Ei se ole Jumala." Riivaajat yrittävät vastustaa
sinua. 
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Siinä on viisi salaista asiaa tai asiaa, joita riivaajat eivät halua sinun tietävän. Kaikki kurjuus, he 
ovat vastuussa siitä ja juuri heidät pitää tuoda Jeesuksen Kristuksen voiman alle ja karkottaa. Heidät
pitää sitoa ja heittää ulos. Heittää ulos mielestäsi. Heittää ulos elämästäsi. Heidät pitää heittää ulos 
kaikesta omistamastasi. Heidät pitää karkottaa Jeesuksen nimessä. Sinun täytyy alkaa vastustamaan 
heitä hengellisessä sodassa. Sinun täytyy havaita, että riivaajat yrittävät sekoittaa kaikki asiasi. 
Tarkoitan, sinä et tule toimeen perheenjäseniesi kanssa. Elämässäsi on yhteenottoja. Riivaajat ovat 
siellä taustalla. Elämässäsi on sekaannusta. Jumala ei ole sekaannuksen aiheuttaja. Hän ei ole 
antanut meille pelon henkeä. 

Jos sinulla siis on sekaannusta tai pelkoa elämässäsi - riivaajat ovat vastuussa. He eivät halua sinun 
tietävän. He haluavat sinun ajattelevan, että kyse on sinusta itsestäsi. Sinä olet vastuussa. Ei, he ovat
vastuussa. Etsi Jumalan läsnäoloa. Etsi paikka, jossa ylistää Jumalaa. Raamattu sanoo, alistu 
Jumalalle ja vastusta pahuutta ja se pakenee. Joten, meillä on sana ja me tiedämme, miten 
tilanteessa tulee toimia. Meidän tulee havaita, että kyseessä ovat he ja sitten aloittaa hengellinen 
sota heitä vastaan. Hengellinen ilmestys Jumalan sanasta. Käytä tuota sanaa heitä vastaan ja he 
pakenevat. 

Toivon, että tämä auttoi teitä. Klikkaa: seuraa, tykkää, tilaa. Seuraa minua google+:ssa. Jätä 
kommentti. Jaa tätä videota. Ja minä todella toivon, että tämä auttoi ja siunasi teitä. Mukavaa päivän
jatkoa. Muitakin videoita on tiedossa piakkoin. 
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