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Steve Shultzin työpöydältä: 

Jos olet uusi profeetallisessa, saatat ihmetellä, miksi Jumalan numerot AINA merkitsevät jotain.

Jumala on valinnut, tuhansista ja tuhansista tavoistaan puhua, puhuakseen meille numeroiden kautta
elämämme vuosissa. Ja koska juuri Jumala antoi meille numerot, kuka olisi parempi puhumaan 
noiden numeroiden kautta kuin Herra itse?

Alla tulet oppimaan enemmän Jumalasta, joka tekee niin...puhuu numeroiden kautta. En yritä 
tiivistää sitä tässä, koska Curt Landry tekee erittäin hyvää työtä alapuolella. 

"Mitä puhuisimme 'suun vuonna'"

Curt Landry, Grove, OK

Olet ehkä kuullut, että 5780/2020 on "suun vuosi" (year of the mouth), mutta mitä se tarkoittaa? 

Pitäisikö meidän yksinkertaisesti puhua enemmän vai viisaammin? Onko meidän tarkoitus puhua 
kaikesta julkisesti vai ei? Liity seuraamme alapuolella, kun vastaamme edellä oleviin kysymyksiin 

auttaaksemme sinua asettamaan vuotesi oikein!

Mikä on "suun vuosi?"

Olemme tällä hetkellä vuodessa 5780 heprealaisen/raamatullisen kalenterin mukaan. Profeetallinen 

merkitys heprealaiselle vuodelle 5780 on Jumalan kuningaskunnasta puhumista.

Ajanjakso 5770-79 oli 70:n vuosikymmen. Numero 70, jota edustaa heprealainen kirjain Ayin, on 
symboli kaiken näkevälle Jumalan silmälle; meille se tarkoittaa aikaa nähdä asiat, jotka Jumala 
haluaa meidän näkevän.

Nyt me olemme 80:n vuosikymmenellä, jota edustaa heprealainen kirjain Pey, joka on symboli 
suulle. Meille se tarkoittaa, että on aika puhua niitä asioita, joita Jumala on näyttänyt meille.

Kun viimeiset 10 vuotta ovat olleet aikaa nähdä, mitä Jumala halusi meidän näkevän, tämä 
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vuosikymmen on Siionista puhumista - profeetallinen merkitys heprealaiselle vuodelle 5780 on 
sisäänkäynti, ja ehkä kaikkein tärkein vuosi puhuaksemme. 

Milloin ja mitä puhua

Joten, me tiedämme, että 5780-89 on kymmenen vuoden aikaikkuna puhuaksemme, mutta mitä ja 

milloin meidän on tarkoitus puhua? 

Siihen ei ole yhtä vastausta muuta kuin, että meidän täytyy kuunnella Pyhää Henkeä. Kyllä, nyt 
ON aika puhua, mutta meidän TÄYTYY olla varmoja, että puhumme kuningaskunnan 

asioita. Kuuntelemalla Pyhän Hengen johdatusta, me emme ainoastaan tiedä, mitä puhua, vaan 
milloin puhumme ja kenelle.

Kuitenkin, kuinka voimme olla kokonaan yhtä mieltä, että se on juuri Pyhä Henki, jota 
kuuntelemme eikä oma itsemme tai toiset? Paras tapa tietää, kuulemmeko Pyhää Henkeä vai 
toista ääntä, on tutkia sitä Sanan avulla. Onko se linjassa, mitä kuulemme, Jumalan kanssa ja sen

kanssa, mitä on kirjoitettu Hänen Sanassaan. Jos niin on, silloin mahdollisesti kyseessä on Pyhä 
Henki, joka puhuu, mutta jos ei, silloin voimme tietää varmasti, että se on väärin. 

Kyllä, tulee olemaan aikoja, jolloin kuulemme vain osittain. Esimerkiksi, saatamme havaita, että 
Jumala on puhunut jotain meille, mutta emme ehkä tiedä, milloin puhumme itse sen. Tai  
voimme tuntea, että meidän pitäisi puhua jotain ääneen tiettynä aikana tai tietyssä paikassa, mutta 

epäonnistumme kuulemaan, mitä meidän pitäisi puhua ennen Jumalan täydellistä ajoitusta. 
Kummassakin tapauksessa, meidän TÄYTYY asettaa uudelleen keskittymisemme Jumalaan. Näinä 

aikoina meidän täytyy ehkä rukoilla purkaaksemme muureja, joita olemme asettaneet itsemme ja 
Taivaan väliin, mutta toisina aikoina meidän täytyy varata aikaa istumiseen ja odottaa Herraa.

Jumala on ainoa, joka tietää, mitä kukin tilanne tarvitsee. Kuitenkin, vaikka emme kykene 

kuulemaan Hänen ääntään selvästi, jos nöyrrymme, rukoilemme, emmekä hyväksy pelkoa tai 
epäilystä, Hän yhä opastaa meitä.

"Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa." (psalmi 37:23)

"The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in his way."
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On menossa puheen vuosi ja vuosikymmen, mutta...

Ajassa, jolloin tarkoituksemme on puhua, on mielenkiintoista havaita, että meidän ei ole aina 
tarkoitus puhua useammin tai äänekkäämmin … vaan sen sijaan aikomuksella ja 
tarkkanäköisesti.

Kyllä, tänä vuonna ja toisina vuosina voi olla aikoja, jolloin Jumala asettaa meidät seisomaan 
äänitorvekseen puhumaan Hänen tahtonsa. Loppujen lopuksi, monet profeetat Sanassa saivat 

sellaisia tehtäviä. Kuitenkin, tämä ei ole sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän kaikkina aikoina 
- eikä edes sellaisena aikana, kun meidän on tarkoitus puhua!

On aikoja, kun Jumala antaa meille sanan ja meidän ON puhuttava se ääneen, kun toisina aikoina se

on vain yhdelle tai kahdelle ihmiselle. Tai jopa pidämme sanan itsellämme kunnes Jumala sallii 
meidän vapauttavan sen. Kun tiedämme, että tiedämme Jumalan antaneen meille ison ja 

jännittävän sanan, voi olla helppoa haluta kertoa kaikille ... mutta kaikki eivät ole samassa 
ajanjaksossa. Kaikkien ei ole tarkoitus olla osana tuota sanaa, tai sen osaa, sillä hetkellä, kun 
vastaanotimme sen. On olemassa aika ja jakso kaikelle ja kaikille ja joskus, jopa puheen aikana, 
Jumala haluaa meidän olevan hiljaa jostain suojellakseen sanaa tai suojellakseen toisia. 

Kuitenkin, tämä ei tarkoita, että Jumala haluaa meidän olevan aina hiljaa. Joskus hiljaisin jakso 
tulee ennen suurinta julkistusta. Kuitenkin, ei ole väliä miten tai milloin Jumala haluaa meidän 
puhuvan, jos seuraamme Pyhän Hengen johdatusta, pysyen uskollisena Hänen äänelleen, 
Jumalan tahto TULEE tapahtumaan. Hänen kuningaskuntansa tulee esille elämässämme ja 
olosuhteissamme - jopa niissä ympärillämme olevissa - ja me löydämme rauhan Hänen täydellisessä

tahdossaan!

Lopuksi

5780-89 on puhumisen aikaa, mutta meidän on oltava vastuullisen tietoisia, mitä ja milloin 
puhumme, nyt enemmän kuin koskaan … koska suuremman vallan mukana - pystymme puhumaan 
enemmän ilmapiiriin - tulee suurempi vastuu! Suuremman Jumalan voiman ilmestymisen myötä
sanojemme kautta, tietoinen päätös puhua HÄNEN sanansa eikä omiamme on AVAIN!

Joten, kuinka teemme sen? Käänny Jumalan puoleen. Keskity Pyhän Hengen ääneen. Rukoile. Etsi 

Jumala, kun hänet vielä voidaan löytää (Jesaja 55:6). Mene lähemmäs Jumalaa, jotta Hän voi tulla 
lähemmäs meitä. 
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"Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä..." (Jaakob 4:8)

Jumala haluaa meidän tuntevan Hänet; etsivän Häntä. Siksi hän sanoi, koputtakaa, jotta Hän voi 
avata oven; etsikää Häntä, jotta voimme löytää Hänet (katso Matteus 7:7-8). Hän rakastaa meitä ja 

Hän on antamassa meille puhumisen lahjan puhuaksemme kuin Hän. Erityisesti tällaisena aikana ja 
Jaksona. Se on niin kaunis luottamuksen viesti.

Jumala, KAIKEN Tekijä ja Hallitsija, luottaa MEIHIN!

Luottakaa siis Jumalaan vastapalveluksena, koska Hän on paljon enemmän luottamuksen arvoinen 
kuin kukaan toinen henkilö voi koskaan olla. Etsikäämme Häntä ja kuunnellaan Häntä, ja sitten, 

Hänen täydellisen ajoituksensa ja sanansa mukaan, puhutaan!

"Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun 
kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut 

minua jo ennen maailman perustamista.

Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet 

tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen 
vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." (Joh. 
17:24-26)

Rabbi Curt Landry

Perustaja, Curt Landry Ministries

email: info@curtlandry.com

www: www.curtlandry.com

Curt Landry on Curt Landry Ministriesin perustaja ja toimitusjohtaja, House of David Ministriesin 

apostoli ja perustaja, My Olive Tree and Dead Sea Moringan vastaava toimitusjohtaja. Curt ja 
Christie Landry matkustavat laajalti, toimien parantamisen lahjassa, merkeissä, tunnusteoissa ja 
opettaen kristinuskon juutalaisista juurista ja yhdestä uudesta ihmisestä (One New Man). Curt on 
myös aktiivinen Israelin tukija evankelisen yhteisön kautta, koska hän haluaa rakentaa 

yhtenäisyyden siltaa ja palautusta Israelin ja kirkon välille.
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