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[Derek Prince, Ft. Lauderdale, Florida]

Julistuksen voima

Ruth ja minä, kun minä teen palvelutyötä, me aina aloitamme tällä tavalla. Jumala on sanonut, että 
meidän on aloitettava sillä tavalla. Ja havaitsimme, että julistamalla Jumalan sanaa ennen kokouksen 
alkua, tekee se valtavan vaikutuksen kokouksen ilmapiiriin ja puhujan voiteluun. Aiomme julistaa 
Jesajan kappaleesta 55 jakeet 10 ja 11. Se on eräs suosikkijulistuksistamme. Käytämme sitä säännöllisesti
radiossa palvelutyötä tehdessämme. Ja se on levinnyt kaikkialle maailmassa.

Jesaja 55:10-11: "Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, 
tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun
sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle 
otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin." Aamen. 

M��ritelm�

Derek Prince: ”Kerron teille lyhyesti, mitä tarkoittaa sana julistus (proclamation englanniksi) tai verbi 
julistaa. Se tulee latinan kielisestä sanasta, joka tarkoittaa huutaa esiin (shout forth). Se on voimakas 
sana. Uudessa Testamentissa on kaksi sanaa, jotka liittyvät toisiinsa: tunnustaminen (confession) tai 
tunnustaa ja julistaminen (proclamation) tai julistaa. Tunnustaminen tai tunnustaa tarkoittaa sitä, että 
sanotaan sama asia. Meille Raamattuun uskoville uskovaisille se tarkoittaa sitä, että sanomme omalla 
suullamme sen, minkä Jumala on jo sanassaan sanonut. Me laitamme oman suumme sanat olemaan yhtä 
mieltä Jumalan sanojen kanssa. Sillä tavalla me ryhmitämme itsemme vastaanottamaan täyden tuen ja 
vallan Jeesukselta.”

Heprealaiskirjeessä 3:1 sanotaan, että Jeesus on meidän tunnustuksemme ylipappi. Se on hyvin tärkeä 
lause. Jos meillä ei ole tunnustusta, meillä ei ole ylipappia. Hän on ylipappi sen suhteen, mitä me 
tunnustamme. Toisin sanoen joka kerran, kun sanomme suullamme sitä, mitä Raamattu sanoo meistä 
uskovina, silloin meillä on Jeesus ylipappina taivaassa vapauttamassa valtaansa ja siunaustaan. Mutta jos 
olemme ääneti, me eräässä mielessä vaiennamme hänen palvelustyönsä ylipappina. Ja jos me teemme 
väärän tunnustuksen, teemme vielä pahempaa – eräässä mielessä – vapautamme silloin negatiivisia 
voimia ympärillämme ja luoksemme. 

Julistus on tunnustus, joka on tehty aggressiiviseksi. Julistus on eräässä mielessä hengellisen 
sodankäynnin sana. Se vapauttaa Jumalan sanan voimaa kyseisessä tilanteessa – oman elämämme 
tilanteessa, kirkon elämässä, poliittisessa tilanteessa, mikä tahansa se sitten onkin. On olemassa 
lukemattomia eri tilanteita, joissa tarvitaan Jumalan voimaa vapautettavaksi. Eikä ole olemassa 
tehokkaampaa tapaa Jumalan voiman vapauttamiseksi tilanteessa, olkoon sitten oman elämäsi, perheesi, 
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kirkkosi, valtiosi, mikä tahansa, kuin julistus. Julistaminen on sanansaattajan työtä. Sanansaattaja on 
sana, jota emme käytä kovin paljon tänä päivänä. 

Sanansaattaja on henkilö, jolla on kuninkaan, kreivin tai aatelisen valtuutus ja joka meni tietylle alueelle 
tekemään Jumalan tahdon ja päätöksen mukaisen julistuksen tuon alueen hallitsijan puolesta. Uudessa 
Testamentissa, mikä ei tule esille kaikissa käännöksissä, sana saarnata on sanansaattajan puhuma sana. Se
on sana, joka tarkoittaa julistamista. Eräs suosikkikirjoituksistani on Matteus 24:14: ”Ja tämä 
valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja 
sitten tulee 
loppu.” Mutta minä sanon mieluummin: ”...pitää julistettaman koko maailmassa...”

Olen ollut Raamatun opettaja noin 50 vuotta. Tunsin aina, että velvollisuuteni oli tulkita Raamattua ja 
selittää sitä ja auttaa ihmisiä ymmärtämään sitä. Mutta noin 12 vuotta sitten Herra alkoi osoittamaan 
minulle sanaa ”julistaa”. Minusta tuntui, että hän haastoi minua menemään opettamisen tuolle puolelle – 
julistamaan. Seurauksena oli radio-opetuspalvelustyöni, joka alkoi USA:ssa kahdeksalla radiokanavalla 
vuonna 1979 ja joka on nyt kymmenellä eri kielellä kattaen suurimman osan maapallosta. Ja se siis 
todellisuudessa on julistamista.

Ajattelen, että avainjae, joka innosti minua oli Matteus 24:14: " Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää 
saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu." Minä näen, että
aikakautemme ei voi sulkeutua ennen kuin olemme tehneet työmme Jeesuksen Kristuksen kirkkona ja 
hänen todistajinaan maapallolla. Se tarkoittaa tämän evankeliumin julistamista kaikkialla maailmassa 
todistuksena kaikille kansakunnille. Ja olen ollut henkilökohtaisesti näkemässä valtavan voiman, joka 
tulee yksinkertaisesti siitä, että julistetaan Jumalan sanaa uskossa. Julistus saa aikaan suurenmoisia 
asioita. 

Yhdysvalloissa oli nainen, joka oli kaikkea sitä, mitä naisen ei tulisi olla kristityn standardin mukaan. 
Hän oli marxisti, lesbo ja feministi. Ja hän oli vakavissaan. Hän oli ostanut revolverin, jotta voisi ampua 
miehiä. Ja jostain sattuman oikusta hän löysi itsensä pienestä veneestä Kiinanmerellä sekalaisen 
joukkionsa kanssa. He olivat matkalla jonnekin tekemään jotain pahaa. Näytti siltä, että myrsky oli 
alkamassa. Ihmiset sanoivat, että mene alas ruumaan ja avaa radio ja kuuntele, mitä säätiedotuksessa 
sanotaan. Nainen laittoi radion päälle ja sattumalta sieltä tuli minun radio-opetusohjelmani. Se oli 
radiojulistusohjelma, jonka tein Filippiineillä ja nainen pelastui laivassa. Tarkoitan, että se vei aikaa vain 
15 minuuttia, koska ohjelma on vain sen pituinen. Hän on nykyisin täysin päinvastainen ja radikaali 
toiseen suuntaan kuin mihin hänen oli tapana olla - pahuuden suuntaan. 

Tämä on vain esimerkki. Se ei ollut opettamista. Minä en selittänyt siinä paljon. Julistuksen sana teki 
siinä tehtävänsä. Haluan ottaa esimerkin Moosekselta, kun Jumala kutsui hänet menemään takaisin 
tuomaan israelilaiset pois Egyptistä. Muistatteko kuinka Jumala ilmestyi hänelle palavassa pensaassa. Ja 
sitten Jumala sanoi hänelle Exodus 4:ssä, että minä lähetän sinut takaisin vapauttamaan Israelin. Ja 
Mooses oli menettänyt kaiken itseluottamuksensa, joka hänellä oli ollut 40 vuoden iässä. Kun hän oli 80 
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vuotias, hänellä ei ollut luottamusta itseensä. Hän sanoi, miksi minä, Herra? Minä en voi tehdä mitään. 
Minulla ei ole mitään. Mitä minä voin tehdä? Ja Herra sanoi hänelle, kuten hän aina sanoo jotain 
käytännöllistä, mitä sinulla on kädessäsi? No, Mooses katsoi alas ja sanoi, että se on sauva. Kuten 
jokaisella paimenella Lähi-Idässä on. Hän ajatteli, ettei sauvassa ollut mitään erityisen tärkeää. Mutta 
Herra sanoi, että heitä se maahan. Ja kun hän teki niin, se muuttui käärmeeksi. Ja Mooses juoksi pakoon 
omaa sauvaansa. Toisin sanoen tuossa sauvassa oli mahdollisuuksia, joita hän ei ollut koskaan tullut 
ajatelleeksi - tai kuvitelleeksi.

[Ex. 4:1-5,17]
Sitten Herra sanoi, että nosta se hännästään. Ja jokainen joka työskentelee käärmeitten kanssa, tietää, 
ettei käärmettä nosteta hännästä. Mutta Mooses teki, ja uskon, että hän vapisi sitä tehdessään. Siitä tuli 
sauva hänen kädessään. Ja Jumala sanoi, sen seurauksena, että mene sauvasi kanssa. Se on ainoa asia, 
jonka tarvitset. Pystyt tekemään koko työn sauvasi avulla. Ja jos analysoimme loput siitä tarinasta 
Exoduksessa, koko Israelin vapautuminen Egyptistä oli tuon sauvan ansiota. Joka kerran kun Mooses 
halusi Jumalan tulevan avuksi, hän otti sauvansa esille ja Jumala ilmestyi. Ja lopputulos oli eräässä 
mielessä, että Mooses otti vallan Egyptin faaraolta omaan käteensä ja sauvaansa. Ja viimeinen kohtaus on
veden läpi kulkeminen Punaisella merellä. Kun vesien piti jakaantua, Mooses otti sauvansa ja vedet 
jakaantuivat. Kun Egyptiläiset olivat veden vallassa yrittäen saavuttaa israelilaiset, Mooses otti sauvansa 
ja vedet palasivat ennalleen ja tuhosivat egyptiäiset. Joten ainoa työkalu, jonka hän tarvitsi koko siihen 
tehtävään, johon Jumala oli hänet kutsunut, oli tuo yksi paimenen sauva. Mooses ajatteli, ettei se ollut 
mitenkään merkittävä, kun hän ensimmäisen kerran piti sitä kädessään. 

Haluaisin ehdottaa sinulle, jos olet Raamattuun uskova ja sitoutunut kristitty, sinulla on sauva. Tiedätkö, 
mikä se on? Se on Raamattusi. Jos sinulla on Raamattu mukanasi täällä, haluan, että nostat sen ylös. 
Haluan teidän sanovan: "Tämä on minun sauvani. Minun Raamattuni on minun sauvani. Sen avulla voin 
tehdä kaiken, minkä Jumala käskee minua tekemään." Hyvä on, voitte laittaa Raamattunne alas. Nyt 
ensimmäinen asia, mikä meidän tulee havaita kirjoituksista, on Jumalan sanan voima. Meidän pitää 
havaita, että tämä on yliluonnollinen kirja. Aivan kuten Mooseksen sauva, se sitältää voimaa, joka ei tule 
esille, kun ensimmäisen kerran katsot sitä. Kun alat todella ymmärtämään sitä, sen voima on 
todellisuudessa rajaton. Luen teille kaksi jaetta, jotka näyttävät Jumalan sanan voiman. 

Psalmi 33:6: "Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä." Mutta 
hepreankielinen sana "suunsa hengellä" on yleisesti käytetty sana hengelle -ruach. Joten koko 
luomakunta luotiin kahden tekijän avulla. Jumalan sanan ja Jumalan hengen avulla. Kaikki mikä on 
olemassa tai on koskaan ollut olemassa tai tulee koskaan olemaan, on velkaa olemassaolonsa, kahdelle 
voimalle. Sanalle ja Jumalan hengelle, jotka työskentelevät yhdessä. Huomaatteko, että sanan on 
työskenneltävät Hengen kanssa. Ajattelen, että siksi psalmisti on kääntänyt sen "suun henki" eikä henki. 
Koska, en tiedä oletteko koskaan opiskelleet tätä, mutta minun piti opiskella perusääntämisoppia, kun 
opetin englannin kieltä toisena kielenä afrikkalaisille opiskelijoille. Ja tein muutamia mielenkiintoisia 
löytöjä koskien sanoja. Kun ajattelemme valtavaa voimaa, mikä sanoista löytyy ja sitä, miten 
yksinkertaisia ne kuitenkin ovat. 
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Kuinka me puhumme? Me vapautamme ilmaa keuhkoistamme ja se kulkee suusi kautta, ehkä nenäsi 
kautta, ja useat tekijät, joille ilmavirta joutuu alttiiksi suussasi määrittelee sanan, joka siitä tulee. Mutta 
perustotuus on, ettet voi puhua hengittämättä. Sinun on hengitettävä, jotta voit puhua. Ja tämä on 
Jumalan kuva: joka kerran kun Jumala puhuu, Hänen henkensä kulkee Hänen sanansa kanssa. Hänen 
henkensä on Hänen Henkensä. Joten Sana ja Jumalan Henki aina kulkevat yhdessä. Sana ja Jumalan 
Henki loivat universumin. Ja he ylläpitävät universumin olemassaoloa. Toisessa Pietarin kirjeessä on 
erittäin voimakas jae. 2. Piet. 3:5-7, joka kertoo meille kolme asiaa. Sana luo, sana ylläpitää ja sana 
lakkauttaa (lopettaa). 2. Piet. 3:5-7: "Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, 
vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden 
kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla 
talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään." 

Jumalan sanan kautta taivaat ja maa luotiin. Jumalan sanan avulla ne ovat olemassa. Kun Jumalan aika 
tulee, ne menevät menojaan Jumalan sanan kautta. Joten Jumalan sana luo, ylläpitää ja lakkauttaa. Joskus
kun katson sitä sotkua, mitä ihminen tekee täällä, olen iloinen, että eräänä päivänä Jumala lopettaa sen 
sotkun. Jumalan sana toi kaiken olemaan, Jumalan sana pitää kaiken olemassa ja Jumalan sana lakkauttaa
kaiken olemassaolevan aikanaan. Jumala tekee tuon kaiken sanansa kautta. Ruth ja minä lainasimme 
erästä jaetta aluksi. Voimme tehdä sen vaikka uudelleen. Jesaja 55:10-11, osoittaa kaiken edellä kerrotun.
Sanan on tultava Jumalan suusta. Muuten sillä ei ole vaikutusta. Tässä me olemme. Kuinka aloitamme. 
Kun saarnaan, minusta on aina vaikeaa löytää oikea kohta. 

Jesaja 55:10-11: "Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, 
tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun
sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle 
otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin." Aamen. Huomtkaa, että Jumala 
sanoo: "minun sanani, joka lähtee suustani..." Toisin sanoen minun sanani, kun sille antaa voiman 
henkeni. 2. Kor. 3:6 Paavali sanoo, että sana tappaa. Toisin sanoen pelkkä sana ilman henkeä ei tuota 
elämää. Siinä on oltava sana ja henki yhdessä. Olemme kuulleet kuivia saarnoja, joissa on paljon sanoja, 
mutta niissä ei ole ollut henkeä - eikä sellainen tuota elämää. Se tuottaa kuolemaa. Näettehän, että noiden
kahden on toimittava yhdessä. Sana ja henki. 

Haluan nyt verrata Mooseksen kokemuksia siihen, miten me voimme tehdä Jumalan sanasta toimivan 
julistamalla sitä. Julistaminen on sen vapauttamista tilanteessa. Siihen vaaditaan luottamusta ja siihen 
tarvitaan rohkeutta. Se ei ole heikkoja varten vaan sinun on tehtävä päätös mielessäsi: "Minä uskon 
tähän." Se on Jumalan sana. Jos minä sanon sen ja uskon sen sydämessäni ja uskovan huulien kautta 
julistan sen, se on aivan yhtä tehokas kuin Jumala itse olisi sanonut. Kun Hänen henkensä sanoo sen 
minun kauttani. Voitteko uskoa tuota? Uskotteko tuohon? Sen ei tarvitse siis olla Jumala, joka puhuu. Jos
Jumalan henki puhaltaa Jumalan sanoja sinun suusi kautta, se on yhtä tehokas kuin Jumala puhui 
universumin olemassaolevaksi. Ensimmäinen asia, mitä Moosekselle tapahtui oli, että hän pelästyi. Hän 
heitti sauvansa maahan, jolloin siitä tuli käärme ja hän juoksi sitä pakoon. 
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Haluan sanoa teille, että ennen kuin voimme olla tehokkaita julistajia, meidän on opittava pelkäämän 
Jumalan sanaa. Meidän on opittava vapisemaan Jumalan sanan edessä. Jesaja sanoo tämän. Tai Jumala 
puhuu näin Jesajan kautta. Jesaja kappale 66:1-2:" Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja 
maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi 
minun leposijani?
Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson
sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä." Toisin sanoen 
Herra sanoo, ettette voi rakentaa minulle temppeliä tai rakennusta, jolla vakuuttaisitte minut. Koska minä
olen rakentanut koko universumin. Mutta hän sanoo, että on olemassa yksi asia, vain yksi asia, joka 
kiinnittää Herran mielenkiinnon. "Mutta minä katson sen puoleen..." Toinen käännös sanoo: "Minä 
kunnioitan sitä..." Millaista henkilöä Jumala kunnioittaa? Millaisen henkilön Jumala ottaa huomioon? 
"...joka on nöyrä ja jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä." 

Aivan kuten Mooseksella meidän ensimmäinen reaktio tulisi olla pelko ja hämmästys Jumalan sanan 
edessä. Tämän päivän kirkossa on aivan liian vähän Jumalan sanan pelkoa. Olemme liian tuttuja sen 
kanssa. Me "band it???" ja me lainaamme sitä, mutta me emme osoita todellista kunnioitusta sitä 
kohtaan. Ja meidän on muutettava tuo asenne. Minä annan teille kaksi syytä, jotka löytyvät Johanneksen 
evankeliumista. Miksi meidän tulisi väristä Jumalan sanan edessä? Ensimmäinen on Johanneksen 
kappaleessa 12:47-48: "Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; 
sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joka katsoo minut ylen 
eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on 
tuomitseva hänet viimeisenä päivänä." Jeesus sanoo, ettei hän ole tuomarimme vaan meidät tuomitsee 
Jumalan sana. 

Kuvittele itsesi seisomassa Kaikkivaltiaan Jumalan edessä antamassa todistusta omasta elämästäsi. 
Uskon, että meidän jokaisen on kohdattava se tilanne jonain päivänä. Sinä vapisisit silloin ja olisit hyvin 
huolestunut. Jeesus sanoo, että sinulla tulisi olla vastaava asenne Jumalan sanaa kohtaan. Sillä juuri 
Jumalan sana sinut tuomitsee. Joka kerran kun avaamme sen sivut ja luemme ja ymmärrämme 
lukemamme, me katsomme asiaa, joka tulee tuomitsemaan meidät eräänä päivänä. Ja sitten myöhemmin 
Johannes 14:23, jossa Jeesus antaa toisen hämmästyttävän lausunnon. Hän sanoo, että jokainen joka 
rakastaa minua, hän on kuuliainen minun sanalleni. Ja minun Isäni rakastaa tuota henkilöä. Ja me 
tulemme hänen luokseen ja teemme kotimme hänen kanssaan. Tämä on eräs harvoista kohdista 
Raamatussa, jossa käytetään monikkopronominia Jumalasta. "Me" - Isä ja Poika - tulemme hänen 
luokseen. Kuinka he tulevat? Minkä kautta he tulevat? Hänen sanansa kautta. Toisin sanoen kun 
avaudumme Jumalan sanalle ja uskomme sen, Jumala itse, Isä ja Poika, tulevat elämäämme. He haluavat 
tehdä kodin kanssamme. Jos joskus käy niin, että näet Herran, Jeesuksen, ehkä vain visiossa/näyssä, 
tulevan kotiisi, olisit hämmästyksestä ymmälläsi. Sinä kokisit kunnioituksen/ylistyksen tunteen. Sinä 
polvistuisit Hänen jalkojen juureen. Jeesus sanoo, etten ainoastaan minä vaan myös Isäni tulee. Me 
tulemme. Minkä kautta he tulevat? Jumalan sanan kautta. Näettekö, minun on sanottava, että monien 
meistä tavallisten kirkossa kävijöiden on muutettava asennettamme Jumalan sanaa kohtaan. Meidän olisi 
osoitettava kunnioitusta, hämmästystä ja pelkoa. Eikä se tule olemaan tehokas elämässämme ennen kuin 
opimme olemaan kunnioittavia Jumalan sanaa kohtaan.
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Se on vapisemista Jumalan sanan edessä ja se oli sitä, mitä tapahtui Moosekselle ensimmäisenä. Kun hän
yhtäkkiä havaitsi sen voiman, joka hänen sauvassaan oli, hän juoksi sitä karkuun. Hän oli 
hämmästyksestä suunniltaan. Toinen asia, minkä hän teki, hän otti sauvan käteensä. Uskossa hän otti siitä
kiinni ja se muuttui sauvaksi hänen kädessään. Kun me vapisemme, sitten meidän on otettava kiinni 
Jumalan sanasta. Meidän on otettava tiukka ote Jumalan sanasta. Ja on olemassa kirja Psalmien lopussa, 
joka on tehnt minuun todellisen vaikutuksen. Psalmi 149 ja muutama viimeinen jae sieltä. Ps. 149:5-9: 
"Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa. Jumalan ylistys on heidän 
suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka, että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat 
kansakuntia, panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä ja täyttäisivät 
heissä tuomion, joka on kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia. Halleluja!"

Hurskas tai pyhimys tarkoittaa uskoakseni omistautunutta uskovaa. Englannin kielen sana saint 
(hurskas/pyhimys) tulee heprean kielen sanasta hassid. Kuinka moni teistä on kuullut hassidisesta 
juutalaisuudesta? He ovat ultraortodokseja. Se tarkoittaa henkilöä, joka vapisee Jumalan sanan edessä. 
He ovat täysin omistautuneita sille. Tämä on hämmästyttävä sarja lausuntoja, jos pystyt tunnistamaan 
itsesi yhdeksi noista pyhimyksistä. Siinä sanotaan, että meillä on kaksiteräinen miekka kädessämme, joka
on Jumalan sana. Jumalan ylistys on huulillamme. Ja niiden avulla me kuritamme kansakuntia ja 
rankaisemme (punishment on the peoples) ihmisiä. Näettekö itsenne tuossa kuvauksessa? Havaitsetteko, 
että tässä on jotain, jonka Jumala on antanut teille? Panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja 
jalkarautoihin heidän ylhäisensä, mikä tarkoittaa saatanallisia voimia ja valtoja, jotka hallitsevat 
kansakuntia. Mutta ei ainoastaan heitä. Ja sitten viimeisessä jakeessa sanotaan, että he täyttävät tuomion, 
joka on kirjoitettu. Tämä etuoikeus on kaikilla hänen pyhimyksillään. Oletko koskaan miettinyt äskeistä? 
Jumala on antanut meille etuoikeuden laittaa käytäntöön tuomion kansakunnille. Havaitsetteko, että 
rukouselämämme olisi erilaista, jos näkisimme itsemme tässä valossa. Siinä sanotaan, että me laitamme 
käytäntöön kirjoitetun tuomion. Kirjoitettu tuomio. Minne tuomio on kirjoitettu? Mistä me löydämme 
tuon kirjoitetun tuomion? Aivan oikein, pitäkää sitä ylhäällä. Se on täällä [nostaa Raamattunsa ylös].

Me emme ole niitä, jotka tuomitsevat. Jumala tuomitsee. Mutta meille on annettu etuoikeus ottaa tuomio 
käyttöön. Kansakunnille. Heidän johtajilleen. Toisin sanoen meillä on ainutlaatuinen ja ratkaiseva 
osamme tehtävänä historiassa. Näettekö, miten tärkeää tämä on? Ja kuinka, minun on sanottava, ihmiset 
ovat vasta alkamassa näkemään, monet kristityt, kaiken sen, minkä Jumala on antanut meidän 
käyttöömme. Ja kaiken sen, mitä Jumala odottaa meiltä. Mutta minä haluan painottaa tätä - me emme 
kirjoita tuomioita. Me löydämme tuomiot Jumalan kirjoitetusta sanasta. Me otamme ne käyttöön. Kuinka
me otamme käyttöön Jumalan tuomiot? Millä tavalla? Yhden sanan avulla - julistamalla. Aivan oikein! 
Me otamme käyttöön Jumalan tuomiot, jotka on jo valmiiksi kirjoitettu Raamattuun. Me julistamme ne. 
Me olemme sanansaattajia (herald englanniksi). Me seisomme maailman markkinapaikoilla ja sanomme 
ääneen Jumalan julistukset (announce the decree of God). Aion olla hyvin käytännöllinen ja jalat maassa.

Kun hän oli ottanut kiinni sauvastaan, mitä hän teki seuraavaksi. Kun hän palasi Egyptiin, hän nosti 
sauvansa ylös. Hän otti käyttöön voiman, joka sauvassa oli. Haluaisin ehdottaa teille, että meidän on 
tehtävä samalla tavalla. Meidän on otettava käyttöön Jumalan kirjoitettu sana ja meidän on ojennettava se
kaikissa tilanteissa, joissa Jumalan valtaa tarvitaan. Eräs niistä tavoista on se, enkä sano että tämä on 
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ainoa tapa, mutta eräs kaikkein tehokkaimmista tavoista vapauttaa Jumalan valtaa tilanteessa on 
julistaminen uskossa ja Pyhän Hengen voitelun alaisuudessa. Koska muistattehan että sanan on kuljettava
käsi kädessä hengen kanssa. Mutta kun ne kaksi kulkevat yhdessä, Jumalan sana työnnetään ulos 
suustamme hengen avulla, me vapautemme siinä tilanteessa Kaikkivaltiaan valtaa. Näettekö, että Jumala 
ei astunut alas valtaistuimeltaan ja ottanut Moosekselta sauvaa ja sanonut: "Minä teen sen." Ajattelen, 
että suurin osa meistä odottaa, että se tapahtuu niin. Jumala sanoo, että teillä on sauva. Tehkää te se. Sitä 
muuten sanotaan Jumalan sauvaksi Exoduksessa. Se oli siis Jumalan sauva, mutta Mooses piti sitä 
kädessään. Mooses ja Aaron yhdessä tekivät niin eikä sillä ollut mitään väliä, kumpi se oli - Mooses vai 
Aaron. Se oli sauva, joka teki työn. 

Esittelen teille seuraavaksi joukon esimerkkejä ja tilanteita, joista osa on täysin henkilökohtaisia edeten 
sellaisiin, jotka ovat kansallisia ja kansainvälisiä luonteeltaan. Ja osoitan teille yksinkertaisesti sen, 
kuinka ojennamme sauvamme. Pyydän Ruthia tulemaan viereeni, kun aloitamme tekemään 
julistuksiamme. Kaikki julistukset joita nyt teemme, ovat julistuksia, joita käytämme säännöllisesti 
henkilökohtaisissa hartaushetkissämme. Voin sanoa teille, että henkilökohtaiset hartaushetkemme eivät 
ole hiljaisia hetkiä. Joskus me huudamme. Loppujen lopuksi julistus on huutamista (shout out 
englanniksi). En sano, että huutamisessa on enemmän voimaa. Sanon vain tekemään sitä, mitä Pyhä 
Henki kehottaa tekemään. Meillä on ehkäpä 100-200 julistusta, joita käytämme säännöllisesti. Ja kun 
Ruth taisteli elämästään, tämä oli ykkösaseemme. Olemme käyttäneet joitain näistä julistuksista tuhansia 
kertoja. Näettekö, että jos sinulla on paljon negatiivisia ajatuksia ja kielteisiä vaikutteita taustastasi 
johtuen, julistuksen sanominen yhden kerran ei vaikuta paljon. Sinun tulisi käyttää julistusta niin monta 
kertaa, että siitä tulee osa ajatteluasi. Ja aina kun edessäsi on haastava tilanne, julistuksesta tulee 
käyttäytymisesi osa. 

Olen britti taustaltani ja monet teistä tietävät sen. Ja olen sanonut briteille enkä pelkää tämän sanomista: 
"Briteillä on tapana olla äärimmäisen negatiivisia." He ovat pessimistejä luonnostaan. Ja minä olin 
pessimisteistä suurin. Jumala on pikkuhiljaa tehnyt vallankumouksen kohdallani - siihen on mennyt 
jonkin verran aikaa. Eräs minun oudoista mielen tavoistani oli se, ja tämän täytyy juontua lapsuudestani, 
kun kohtaan haasteen, minä automaattisesti ajattelen kaikkia hankaluuksia, joita siitä seuraa. Ajattelen 
kaikkia niitä ongelmia, jotka seuraavat tilannetta. Minulla oli siis tapana ajatella: "Jos nyt tapahtuu 
onnettomuus... jne. jne." Ehkä jollain teistä on sama ongelma. Ja olen siis käyttänyt Sanaa aseenani 
monilla eri tavoilla. Mutta on olemassa eräs kirjoitusten kohta enkä pysty antamaan teille sen tarkkaa 
sijaintia. Se on Jeremia 29:ssä, kun Herra puhuu Israelille, että minä tiedän suunnitelmani, jotka minulla 
on sinun varallesi. Ne ovat hyviä suunnitelmia eivätkä pahoja suunnitelmia. Eräs toinen käännös sanoo, 
että ne ovat menestyksen suunnitelmia eivätkä tuhon suunnitelmia. Ne antavat sinulle tulevaisuuden ja 
toivon. Joten joka kerran kun mieleni alkaa suoltamaan negatiivisia kuvia jossain tilanteessa, minä sanon:
"Herra kiitos sinulle, että sinä tiedät suunnitelmat, jotka sinulla on minun varalleni. Ne ovat hyviä 
suunnitelmia eivätkä pahoja suunnitelmia. Ne ovat menestyksen suunnitelmia eivätkä tuhon 
suunnitelmia. Suunnitelmia, jotka antavat minulle tulevaisuuden ja toivon." Ja minun on sanottava tuo 
monta kertaa, mutta sen päätteeksi, kielteiset kuvat ovat kaikonneet. Ja minulla on sen jälkeen vahva 
luottamus ja myönteinen asenne. Ruth ei ole kuullutkaan tätä. Se ei ole kuulunut yhteiseen 
julistuslistaamme, mutta ehkä se tulee olemaan siellä. 
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Joka tapauskessa Herra siis sanoo, että minä tiedän suunnitelmani, jotka minulla on sinun varallesi. Ne 
ovat hyviä suunnitelmia eivätkä pahoja suunnitelmia. Ne ovat menestyksen suunnitelmia eivätkä tuhon 
suunnitelmia. Ne antavat sinulle tulevaisuuden ja toivon. Sanopa tuo julistus ääneen joka kerran, kun 
nouset autoosi. Sinulla tulee olemaan mukava ajomatka. Sinä tulet tekemään kaikki ne asiat, jotka olet 
asettanut tavoitteeksesi. Asenteellasi on merkitystä. Asenteesi vaikuttaa siihen, miten ihmiset kohtelevat 
sinua. Kun kävelet sisälle kauppaan mukanasi myönteinen asenne, havaitset, että ihmiset tekeävät jotain 
puolestasi. Jos kävelet sisälle kauppaan odottaen ongelmia tai huonoa palvelua tai epäkohteliaisuutta - 
tulet luultavasti kohtaamaan juuri sitä. No niin tämä oli siis. Muuten olen sanonut ihmisille, että en 
veloita tästä ylimääräistä. Seuraavaksi menemme julistuksiin. Mutta muistakaa, että kyseessä on sana ja 
henki yhdessä. Toisin sanoen sen täytyy olla Pyhä Henki. Ja toinen asia, mitä teemme, me 
henkilökohtaistamme julistukset. Joten kun Raamattu sanoo, te, me sanomme, me. Toisin sanoen me 
sanomme, että tämä soveltuu meihin tässä ja nyt.

Aloitamme itsepuolustuksella. Mitä tapahtuu, kun meitä vastaan hyökätään. Voisin jatkaa tästä aiheesta 
koko käytössämme olevan ajan. Mutta minä olen kyllästynyt käsittelemään ihmisten tarpeita. Niin monet 
ihmiset eivät pääse omien halujensa ulkopuolelle. Joten puhun tästä aiheesta lyhyesti ja jatkan sitten 
aiheeseen, jota kutsun hyökkäykseksi. Se on sitä, kun emme enää puolusta itseämme vaan hyökkäämme. 
Oletetaan, että sinulla on runsaasti kielteisiä ja tummia pelkoja/ajatuksia. Ja ajattelet jatkuvasti, mitä 
tapahtuu, kun kuolen. On olemassa paljon sellaisia ihmisiä ja osa heistä on täällä tänään. Ja teidän 
lääkärinne sanoo vain, ettei hän voi sanoa varmuudella, että pääset sen yli. "Me teemme parhaamme." 
Seuraava kirjoitusten kohta on sellainen, jota olemme käyttäneet useita tuhansia kertoja - Ruth ja minä. 
Joskus vain makaan sängyssäni ja sanon ääneen tätä julistusta. Se on psalmi 118, jae 17: " En minä kuole,
vaan elän ja julistan Herran töitä." Jos haluatte varmistua, että teillä on riittävästi selkärankaa, voitte 
katsoa naapurianne kasvoihin ja lausua sitten tämän julistuksen. Se vaatii hieman ylimääräistä rohkeutta 
[hutchpah hepreaksi] tehdä sillä tavalla. "En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä." Aamen. 
Halleluja. Eikö olonne ole parempi nyt?! 

Oletetaan, että joku kritisoi sinua ja puhuu sinua vastaan ja joku jopa rukoilee sinua vastaan. Sellainen on
varsin yleistä, jos satut olemaan saarnaaja. Mitä teet silloin? Minä suosittelen, että lääke tilanteeseen 
löytyy Jesaja 54:17: "Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen,
joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain 
perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra." Me sanomme sen omalla 
omintakeisella tavallamme, mutta sen perustuksena on Jesaja 54:17: "Ei yksikään ase, joka on 
valmistettu meitä varten, menesty. Ja jokainen kieli, joka puhuu meitä vastaan ja tuomitsee meidät, me 
osoitamme vääräksi. Tämä on meidän perintöosamme Herran palvelijoina ja meidän vanhurskautemme 
tulee Sinulta, kaikkien Herra." Havaitsetteko, kuinka me teimme jakeesta henkilökohtaisen. Me 
todellisuudessa, kerron teille salaisuuden, eikä se enää ole salaisuus, koska kaikkialla maailmassa jo 
tiedetään tämä asia. Me sanomme tämän ääneen joka ilta, kun menemme nukkumaan. Tällä tavalla me 
tuomitsemme vääräksi meidän syyttäjämme, koska he tuomitsevat Jumalan vanhurskauden. Näettekö, 
että he häviävät aina. Haluan sanoa, ihan varmuuden vuoksi, tuon jälkeen me sanomme, että jos on 
olemassa niitä jotka puhuvat meitä vastaan tai rukoilevat meitä vastaan tai haluavat pahoja asioita meille,
me annemme heille anteeksi ja anteksi annettuamme me siunaamme heitä Herran nimessä. 
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Me vaihdamme kielteiset asiat myönteisiin asioihin, koska Raamattu sanoo, että jos ihmiset kiroavat 
sinua, älä kiroa heitä vaan siunaa heitä. Paavali sanoo, että älkää tulko pahuuden lyömiksi vaan voittakaa 
pahuus hyvyydellä. Ainoa tarpeeksi vahva voima pahuuden voittamiseksi on hyvyys. Joten sinun on 
opittava kohtaamaan kielteinen ja voittamaan se myönteisyydellä. Ja sen on siis perustuttava Jumalan 
sanaan. Hyvä on. Oletetaan, että meidän palvelutyömme tai perheemme tai kotimme tarvitsee suojausta. 
Deuteronomia 33:35-27: "Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi; ja niinkuin sinun päiväsi, niin olkoon 
sinun voimasikin. Ei kukaan ole niinkuin Jesurunin Jumala, joka kulkee taivasten yli sinun apunasi ja 
korkeudessaan pilvien päällitse. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset 
käsivarret. Hän karkoitti viholliset sinun tieltäsi, hän sanoi: 'Hävitä!'" Me luemme tämän NIV-version 
(New International Version), mikä tekee siitä erittäin voimakkaan. Tuo edellinen todella pelottaa 
Saatanaa. Me olemme oppineet, että meidän on tuhotava hänet. Jumala ajaa hänet ulos. Sinun on 
tuhottava hänet. Sinun on laitettava jalkasi vihollisen kaulalle. Me emme mene yksityiskohtiin tässä 
asiassa, koska se on liian verenhimoista. Mutta me emme siis puhu tässä kohdassa ihmisistä. Me 
puhumme hengellisistä voimista taivaallisissa paikoissa, kun puhumme vihollisestamme. Meidän 
vihollisemme ei ole lihaa ja verta. Pastorisi ei ole vihollisesi eikä aviomiehesi ole vihollisesi. Saatat 
ajatella sillä tavalla ajoittain, mutta se ei ole asian laita. Sinun on opittava, ettemme taistele ihmisiä 
vastaan. 

Mainitsemamme aseet ovat erittäin voimakkaita, mutta niitä pitää käyttä oikeassa paikassa. Oletetaan, 
että teillä on jokin tarve. Teillä ei varmaankaan ole, mutta oletetaan, että se on tilanne. Taloudellinen, 
fyysinen tai parantumisen tarve. Meillä on julistus jokaiseen mainittuun tarpeeseen. Ensimmäiseksi 
taloudellinen tarve. 2. Kor. 9:8: "Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, 
että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää." 
Olemme muuttaneet sanoja vain vähän, mutta perustana siellä on King James -Raamattu: "Jumala on 
voimallinen antamaan meille kaikkea armoaan yltäkylläisesti niin, että meillä on aina kaikkea riittävästi, 
voidaksemme ylenpalttisesti tehdä kaikkia hyviä töitä." Näettekö, että se alkaa kolmella yksinkertaisella 
sanalla: "Jumala on kykenevä..." Uskotteko, että Hän kykenee siihen? Se on tärkeää. Sitten hän sanoo, 
mitä hän on kykenevä tekemään. Tuo on niin valtava jae, koska sana "kaikki" mainitaan siinä viisi kertaa.
Ja sana yltäkylläisesti kaksi kertaa. Ei ole mahdollista saada enemmän yltäkylläisyyttä yhteen jakeeseen 
kuin Paavali on tässä jakeessa saanut. Ja se on armoa. Havaitkaa tämä: "Miten ihminen vastaanottaa 
armon?" Uskon avulla. Armosta me olemme pelastuneet uskon kautta. Uskon kautta, aivan oikein. Se ei 
ole mitään sellaista, minkä ansaitsemme. Se ei liity mitenkään palkkaamme ansiotyössä. Ne voivat liittyä 
toisiinsa jotenkin, mutta me vastaanotamme sen uskomalla Jumalan armoon. Teemme tämän julistuksen 
vielä kerran. Tämä on muuten meidän palvelutyömme taloudellinen perusta. Milloin tahansa rukoilemme
taloudellisten asioiden puolesta, aloitamme tältä pohjalta. Silloin me aloitamme positiivisella asenteella. 
Sanotaan se vielä kerran: "Jumala on kykenevä antamaan meille kaikkea armoaan yltäkylläisesti niin, että
meillä on aina kaikkea riittävästi, voidaksemme ylenpalttisesti tehdä kaikkia hyviä töitä."

Oletetaan, että sinulla on haaste, joka on liian vaativa tehtäväksesi - se on liian vaativa. Vaatimus on liian 
suuri. Joko sinulla ei ole tarvittavaa koulutusta tai sinulla ei ole tarvittavaa fyysistä voimaa ja kuitenkin 
Jumala haastaa sinut. Me turvaudumme Filippiläiskirjeeseen 4:13: "Kaikki minä voin hänessä, joka 
minua vahvistaa." Tämä on Prince-versio. Minä sattumoisin tunnen kreikan kieltä ja Herra antoi minulle 
erittäin hyvän tulkinnan (rendering) kreikan kielestä, joka tuo esille merkityksen paremmin kuin mikään 
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toinen versio. Kerron vain, että tätä ei ole painettu mihinkään. Koska ihmiset tulevat luokseni kysymään 
sitä. Mistä voimme ostaa sen? Te ette voi ostaa sitä. Prince versio: "I can do all things through the one 
who empowers me within." Ja sama suomeksi: "Minä voin tehdä kaikki asiat Hänen kauttaan, joka antaa 
minun sisälleni voiman." Käytän sanaa empower, koska kreikan sana on dunamis. Joka on normaalisti 
käännetty voima. Joten sinun sisälläsi on voiman lähde, joka vapautetaan julistuksen avulla. Sama 
uudelleen: "Minä voin tehdä kaikki asiat Hänen kauttaan, joka antaa minun sisälleni voiman." Vaikka 
minulla ei ole koulutusta eikä voimaa, mutta kun kyseessä on Jumalan tahto ja Jumalan sinulle antama 
tehtävä, minun sisälläni on jokin, joka antaa sisälleni voiman lähteen. 

Oletetaan, että ongelma on sairaus. Eräs suosikeistamme on 1. Piet. 2:24: "[Jeesus] joka "itse kantoi 
meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme 
vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut". Huomaatteko, että siinä asia laitetaan 
menneeseen aikamuotoon. Oletteko havainneet, että kun puhutaan parantumisesta sovituksen jälkeen, sitä
ei koskaan aseteta tulevaisuuteen. 700 vuotta ennen Jeesusta tuli Jesaja, joka sanoi: "Hänen haavojensa 
kautta me olemme parantuneet." Kun katsotaan, mitä Pietari sanoo: "Hänen haavojensa kautta me 
olimme parantuneet." Pietarin lausunto antaa meille asiasta täysin toisenlaisen kuvan. Se ei tarkoita, että 
parannumme automaattisesti vaan se antaa meille eri perustan, jolla kohtaamme haasteen ja sairauden. Ja 
joskus joudumme sanomaan julistusta pitkään. Sinun on vain tehtävä päätös. Kumpi on luotettavampi? 
Jumalan sana vai oireesi. 

Tulemme nyt aggressiivisemmalle alueelle. Puhumme väliintulosta kansallisissa ja kansainvälisissä 
asioissa. Ruth ja minä käytämmä paljon aikaa rukouksessa omien tarpeittemme ulkopuolella. 
Rukoilemme eri asioiden puolesta ja kansakuntien kohtaloiden puolesta. Tässä muutama kirjoitus, jotka 
rohkaisevat ja auttavat teitä. Eräs suosikkimme on Daniel 2:20-22: "Daniel lausui ja sanoi: "Olkoon 
Jumalan nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä hänen on viisaus ja voima. Hän muuttaa ajat ja 
hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja 
taidollisille ymmärryksen. Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus 
asuu hänen tykönänsä." Ja Daniel 4:34-35: "sillä Hänen valtansa on ikuista valtaa, ja Hänen 
kuningaskuntansa kestää sukupolvesta toiseen; sillä kaikki maan asukkaat eivät ole mitään; ja Hän tekee 
oman tahtonsa mukaan taivaan armeijassa ja maan asukkaiden keskellä; eikä yksikään pysty rajoittamaan
Hänen kättään ja sanomaan Hänelle: mitä Sinä olet tehnyt?" Kuvittele sitä, että kyseiset sanat lausui 
jumalaton keisari - Nebudkadnessar. Uskon, että hän oli jo tuohon aikaan uskova. Ajattele sitä valtavaa 
työtä, jonka Jumala teki Nebukadnessarin elämässä. Sen pitäisi rohkaista meitä, että Jumala kykenee 
muuttamaan jumalattomat ja pahat hallitsijat. Jos opimme, miten rukoilla.

2. Aikakirjasta on kaksi jaetta. Kumpikin niistä on vain yksi jae, jotka luemme NIV:stä. Kumpikin niistä 
on rukouksia, joten jos aiomme rukoilla esimerkiksi Lähi-Idän tilanteen puolesta, tai mikä tahansa tilanne
onkin, ennen kuin rukoilemme kyseisessä tilanteessa, me rukoilemme nämä rukoukset, koska ne saavat 
asiat liikkeelle. 2. Aikakirja 14:11: "Herra, sinä yksin voit auttaa taistelussa voimallisen ja voimattoman 
välillä. Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, sillä sinuun me turvaudumme ja sinun nimessäsi me 
olemme tulleet tätä suurta joukkoa vastaan. Herra, sinä olet meidän Jumalamme; älä salli ihmisen päästä 
voitolle sinusta." 2. Aikakirja 20:6: " "Herra, meidän isiemme Jumala, sinä olet Jumala taivaassa, ja sinä
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hallitset kaikkia pakanakansain valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä kukaan kestä 
sinun edessäsi." [Ruth ja Derek sanoivat eri sanoja.] Ruth on oikeassa ja minä väärässä. Minä sanoin 
Prince-version. Te saitte kuitenkin viestin. Meidän on edettävä joutuisasti nyt. Psalmi 33:8-12: 
"Peljätköön Herraa kaikki maa, hänen edessänsä vaviskoot kaikki maanpiirin asukkaat. Sillä hän sanoi, ja
tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty. Herra särkee pakanain neuvon, tekee turhiksi kansojen aikeet. 
Mutta Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun. Autuas se kansa,
jonka Jumala Herra on, se kansa, jonka hän on perinnöksensä valinnut!" Kyseinen psalmi on valtavan 
voimakas vahvistus, kun käsittelemme maailman tilanteita. Toisin sanoen kuka tulee voittajan kaikesta 
siitä läpi? Kansat joiden Jumala on Herra. Kaikki kansakuntien suunnitelmat sekä YK:n suunnitelmat ja 
hallitusten suunnitelmat ovat hölynpölyä, jos ne ovat Jumalan suunnitelman vastaisia. 

Seuraavaksi lopettelemme asioita, jotka liittyvät Lähi-Idän tilanteeseen. Se on asia, jonka puolesta 
rukoilemme ehkä eniten. Teidän taakkanne eivät ehkä ole juuri samanlaisia, mutta voitte ottaa käyttöönne
nämä samat periaatteet ja soveltaa niitä omassa tilanteessanne. Haluan huomauttaa ensiksi, että Lähi-Itä 
ja Pohjois-Afrikka ovat kaksi haastavinta aluetta maapallolla, jonne evankeliumi ei ole edennyt. Ja siihen
on erittäin tärkeä syy. Ja se syy on julistuksen voima. Ehkä tiedättekin, että jokaisessa 
muslimimoskeijassa kuuluu julistus viisi kertaa vuorokaudessa. Se sanoo: "Ei ole muuta jumalaa kuin 
Allah, ja Mohammed on hänen profeettansa jne." Koska Allah ei ole Raamatun Jumala. Muslimien 
kalenteri alkaa vuodesta 627 jaa. Joten se on ollut voimissaan yli 1300 vuotta. Tuo julistus on tehty viisi 
kertaa joka päivä jokaisessa moskeijassa yli 1300 vuotta. Minä olen tehnyt pienen laskutoimituksen. Jos 
julistus on tehty 1300+ vuotta se tekee 474 500 päivää. Sanotaan, että pyöristämme sen 500 000 päivää. 
Se on tehty viisi kertaa joka päivä, joten se tekee 2,5 miljoonaa kertaa joka moskeijassa. Kun 
tarkastelemme moskeijoiden määrää, niitä täytyy olla ainakin 500 000 yhteensä Pohjois-Afrikassa ja 
Lähi-Idässä, se teke yhteensä miljardeja kertoja. Miksi sitten tuolla alueella on valtavan voimakas 
kristillisyyden vastainen voima? Se on suurempi vastustava voima kuin missään muualla maapallolla. Se 
on juuri tuo julistus! Tässä näemme julistuksen voiman! Olkoon se sitten myönteinen tai kielteinen. 
Miten me voimme voittaa kaikki nuo kielteiset julistukset? Mitä meidän tulisi tehdä? Meidän pitää tehdä 
myönteinen julistus. Annamme esimerkin siitä.

Muistakaa, jos sanotte, että se on toivoton tehtävä, kun Mooses kohtasi egyptiläiset taikurit, jotka kaikki 
heittivät sauvansa maahan ja ne muuttuivat käärmeiksi. Tiedättekö, mitä tapahtui. Mooseksen käärme söi 
egyptin taikureiden käärmeet! Joten meidän julistuksemme voittaa jokaisen kielteisen julistuksen. Jos 
tiedämme, miten se tehdään. Joten teemme kaksi julistusta, jotka liittyvät Israeliin ja heidän maahansa ja 
ne ovat raamatullisia. Ensimmäinen on psalmi 125:3: "Sillä jumalattomuuden valtikka ei saa vallita 
vanhurskasten arpaosaa [kohtalo], että vanhurskaat eivät ojentaisi käsiänsä vääryyteen." Mikä on 
jumalattomuuden valtikka tässä yhteydessä? Islam. Mikä on vanhurskasten arpaosa tai kohtalo? Maa joka
on vanhurskasten perintö. Raamattu sanoo, eikä väliä mitä politiikot sanovat eikä väliä mitä he tekevät, 
koska jumalattomuuden valtikka ei saa vallita vanhurskasten maata. Nyt teidän on sanottava se uskossa. 
Kun kaikki näyttää täysin päinvastaiselta, on aika sanoa se. Silloin me ojennamme valtikkamme ja 
meidän käärmeemme syö taikureiden käärmeet. 
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Sitten psalmissa 129:5-6: "Joutukoot häpeään ja kääntykööt takaisin kaikki Siionin vihamiehet. Olkoot 
he niinkuin ruoho katoilla, joka kuivuu ennen korrelle puhkeamistaan." Ja huomautan tässä vaiheessa 
kaikkia niitä, jotka vihaavat Siionia, etteivät he koskaan kasva kypsiksi. He eivät koskaan kasva täyteen 
mittaansa vaan he kuivuvat ennen kuin ovat edes täysikasvuisia. Se on Jumalan sana, joka tulee 
toteutumaan. Lopuksi annan teille yhden jakeen, jossa on kysymys Israelin palauttamisesta. Jeremia 31:7:
"Sillä näin sanoo Herra: Riemuitkaa[laulakaa] iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto[huutaa] hänelle,
joka on kansojen pää; kuuluttakaa[julistaa], kiittäkää ja sanokaa[rukoilla]: 'Auta, Herra, kansaasi, Israelin
jäännöstä'." Jos otamme tuon jakeen verbit: laulaa, riemuita[huutaa], julistaa, kiittää, rukoilla. Siinä on 
lueteltu viisi asiaa: laulaa, huutaa, julistaa, kiittää ja rukoilla. Julistus on yksi niistä. Jakeessa 10 
sanotaan: "Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka 
Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niinkuin paimen laumaansa." Tämä on siä, mitä me 
rukoilemme Lähi-Idässä ja sen tilanteessa. Sama Jumala joka hajotti Israelin on sen kokoava ja tuova 
takaisin kuten paimen kaitsee laumaansa. Jer. 31:10: "Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa 
kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä 
niinkuin paimen laumaansa." 

Miten olisi jos tekisimme sitä, mitä Raamattu kehottaa meitä tekemään. Olemme tulleet viestimme 
loppuun, joten miksi emme nousisi seisomaan julistamaan, huutamaan ja ylistämään ja näyttämään, 
kuinka iloisia olemme. Tulkaa tekin mukaan ja auttakaa meitä ylistämään, julistamaan ja huutamaan. 
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