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Kymmenen avainta voittoosi

Video: https://www.youtube.com/watch?v=SI3LbxEn6ZQ

”Jumala odottaa meiltä, että rakastamme toisiamme Hänen jumalallisella rakkaudellaan.”

”Minä haluaisin ehdottaa teille, jos ette halua hukata aikaanne ja energiaanne: älkää ryhtykö 
toimiin, joita Jumala ei ole aloittanut.” 

”Mutta minä todella uskon, että lääke on siinä, että ihmisten sydämet muuttuvat.”

***

1) Näettekö, suurin yksittäinen este saadaksemme vastauksen rukouksiimme, on ylpeys. Ja mikä 
tahansa asia, joka siirtää tuon esteen edestämme, mahdollistaa vastauksen rukouksiimme. Jumala on
puhunut minulle henkilökohtaisesti aivan viime aikoina vaaroista, jotka ylpeys aiheuttaa. Olen 
vihannut ylpeyttä vuosia. Mutta minä olen saanut uuden näyn siitä, kuinka ilkeä ja paha ylpeys on. 
Ja kuinka se estää meitä pääsemästä siunauksiin, jotka Jumala on tarkoittanut meille. Tämä viesti 
kulkee Raamatun läpi. Se on maailmanlaajuinen totuus. Se ei ilmennyt ensimmäiseksi maassa. 
Tiedättekö, mikä oli ensimmäinen ylpeyden pahuuden ilmentymä? Mikä oli ensimmäinen synti 
maailmankaikkeuden historiassa? Ylpeys. Kuka lankesi syntiin? Lucifer. Se on oikein. Enkeli. 
Taivaassa. Ja jos tuo ylpeys. Jos ylpeys syntinä voi levitä taivaassa ja aiheuttaa sen, että enkeli 
menettää paikkansa, kuinka paljon alttiimpia me olemme ylpeydelle, syntisinä, täällä maassa.

2) Jeesus mainitsee kahdeksan yksityiskohtaista toimintaa: syöminen, juominen, avioliitto 
(marrying and giving in marriage), ostaminen, myyminen, rakentaminen, istuttaminen. Joten, minä 
haluan kysyä sinulta: onko missään noissa toimissa luonnostaan mitään synnillistä? Vastaus on: ei. 
Mikä on sitten ongelma? Ongelma oli siinä, että he olivat niin uppoutuneena noihin toimiinsa, 
etteivät he havainneet aikoja, joita he elivät. Minä tiivistäisin ongelman yhdellä sanalla: 
materialismi. He olivat niin uppoutuneena materialismiin, etteivät he enää ymmärtäneet tai heillä ei 
ollut herkkyyttä hengelliseen tai ikuiseen. Joten kutsutaan asiaa numero viisi materialismiksi. 
Kuinka paljon meidän länsimainen sivilisaatiomme on materialismin vallassa? Minä sanoisin, että 
se on käytännössä hukuttautunut siihen. Ja uskokaa minua, se ei ole millään tavalla poissuljettu 
kirkossakaan. Ajattelen, että on olemassa monia tunnustavia kristittyjä, jotka sydämessään ovat yhtä
materialistisia kuin ihmiset maailmassa. He eivät ehkä tuo sitä niin selvästi esille. He eivät osoita 
sitä elämäntyylissään. Mutta he ovat imeytyneet materialismiin. Ja Jeesus varoitti meitä, jos meidät 
vedetään mukaan tuohon materialismin kuoppaan, me emme ole valmiina, kun Hän ilmestyy. Me 
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olemme samassa kategoriassa kuin ihmiset Nooan aikoina ja Lootin aikoina.

3) Minä annan teille joitain, jota Jumala yllyttää minua joskus jakamaan. Sen kertominen on hyvin 
vaikeaa. Se on hyvin kivuliasta. Mutta sen jälkeen, kun minun... Kun Jumala oli kutsunut vaimoni 
Ruthin kotiin, luokseen, vaelsin syvän surun läpi. Mutta, minä opin, kuinka paljon ihmiset 
rakastivat minua. Se oli ilmestys. Sain kirjeitä eri puolilta maailmaa. Ihmisiltä, jotka ovat eri rotua, 
eri kirkkokunnista. He lohduttivat minua ja vakuuttivat minut rakkaudestaan ja rukouksistaan. En 
ollut koskaan tiennyt, että maailmassa on niin paljon rakkautta kunnes tuo oli tapahtunut. Enkä 
varmasti tiennyt, että on olemassa niin monia ihmisiä, jotka rakastivat minua. Ja olen varma, etten 
minä ole helppo ihminen rakastaa. Mutta se on sitä, mitä minä uskon, että Jumala odottaa meiltä. Se
on siinä, että rakastamme toisiamme. Hänen jumalallisella rakkaudellaan.

4) Sitten Jumala kutsuu meidät jatkuvaan työhön (intercession) - sovittelutyöhön. Ja minä uskon, 
että ylistys ja sovittelutyö ovat ehkä kaksi arvostetuinta työtä, joihin kristityt pystyvät. Sovittelu 
tarkoittaa kirjaimellisesti: sana tarkoittaa tulemista väliin. Joten, sovittelutyö on tulemista Jumalan 
ja jonkun, joka tarvitsee Jumalaa, väliin. Se on täysin epäitsekkäästi keskittynyttä. Se on työ, jossa 
me vapaudumme itsekkyydestämme. Olet ehkä kuullut jonkun kuvaavan tyypillistä 
keskivertokirkossakävijän rukousta: "Jumala siunaa minua ja vaimoani. Minun poikaani Johnia ja 
hänen vaimoaan. En pyydä enempää. Aamen. Apostolien teot 2:4." Se ei ole sovittelutyötä. Nyt, 
Jeesus on täydellinen Sovittelija. Mutta, kuten kaikissa asioissa, hän haluaa jakaa sen kanssamme. 
Sovittelu ei ole sitä, että yrität keksiä, mitä sinun pitäisi rukoilla. Sovittelutyö on itsesi avaamista 
Herralle Pyhässä Hengessä ja annat hänen jakaa taakkansa kanssasi. Ja todellisessa sovittelutyössä, 
taakka, on todellinen kuvaus. Jumala asettaa taakan ihmisten päälle.

5) Apostolien teot 13:sta, ensimmäinen lainaus lähetysmatkalla. Kuinka se alkoi? Siellä oli viisi 
johtajaa, jotka tekivät työtä Herralle. Ei heillä ollut rukouskokousta. Ei heillä ollut yritystapaamista.
He tulivat yhteen kohtaamaan Herran. Ja sen seurauksena he saivat Herran ohjeet: ottakaa erilleen 
Barnabas ja Saul työhön, jonka minä kerron heille. Se oli menestyksekästä työtä. Miksi? Koska se 
perustui Jumalan aloitteeseen. Ja minä haluaisin ehdottaa teille, jos ette halua hukata aikaanne ja 
voimianne, älkää ryhtykö toimiin, joita Jumala ei ole aloittanut. Koska, lopulta siitä ei synny 
minkäänlaista pysyvää hedelmää. Ja tietyssä mielessä kyseessä on ylimielisyys meidän 
puolellamme, kun oletamme, että voimme tarjota Jumalalle omia hienoja ajatuksiamme. Ja että 
saamme siihen Hänen siunauksensa. Hän ei ole kiinnostunut tekemään sellaista.

6) 2. timoteukselle 1:9. Meidän täytyy lukea viimeinen sana jakeesta kahdeksan, mikä on Jumala. 
Ja sitten jatkamme jakeeseen yhdeksän: "hän [Jumala], joka on meidät pelastanut ja kutsunut 
pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa 
mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja [=ennen kuin aika 
alkoi]" Joten, tuo jae sanoo, jos olet pelastunut, sinut on myös kutsuttu. Antakaa, kun kysyn teiltä 
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kysymyksen. Pohtikaa sitä pieni hetki ja vastatkaa sen jälkeen. Kuinka moni teistä täällä tänään 
tietää olevansa pelastettu? Hyvä on. Jos olisin kysynyt, kuinka moni tietää olevansa kutsuttu. Minä 
epäilen, että... Hyvä on. Kuinka moni tietää olevansa kutsuttu? Tuo on hyvä vastaus. Totuus 
nimittäin on, että monet, monet kristityt, jotka tietävät olevansa pelastettuja eivät tiedä, että heidät 
on myös kutsuttu. Jos olet pelastettu, sinut on kutsuttu. Sinä et ehkä tiedä sitä. Mutta sinut on 
kutsuttu, koska, kun Jumala pelastaa meidät, hän myös kutsuu meidät. Ja Paavali sanoo, pyhällä 
kutsumuksella. On hyvin tärkeää ymmärtää, että Jumalalla on kutsumus sinulle. Joka on pyhä. Se 
on jotain, jota sinun tulee käsitellä suurella kunnioituksella ja arvostuksella. Se on aarre. Se on 
arvokkaampi kuin mikään maallinen omaisuus, jonka voit omistaa.

 7) Herra Jeesus, minä kiitän sinua, että ristillä sinusta tehtiin kirous. Jotta minä pääsen vapaaksi 
kaikista kirouksista. Ja perin Jumalan siunauksen. Sen perusteella, minä pyydän, että vapautat 
minut. Ja päästät minut vapaaksi ottamaan vastaan vapautuksen, jonka minä tarvitsen. Nyt, tulemme
elintärkeään kohtaan. Minä otan paikkani sinun vierelläsi Herra vastustaen kaikkia Saatanan pahoja 
henkiä. Minä nöyrryn sinulle Herra. Ja minä vastustan paholaista. Aamen. Nyt me tulemme 
pisteeseen, jossa te karkotatte. Nyt, minä puhun kaikille epäpuhtaille hengille, jotka ovat tulleet 
hallitsemaan minua. Nyt, te puhutte suoraan heille. Minä käsken teitä poistumaan minusta. 
Jeesuksen nimessä. Minä karkotan teidät. Tulkaa ulos, Jeesuksen nimessä. 

8) Olen usein kysynyt ihmisiltä tämän kysymyksen: "Kummassa tilanteessa sinä eläisit kaikkein 
mieluiten? Valtiossa, jossa on hyviä ihmisiä ja huonot lait. Vai, valtiossa, jossa on hyvät lait ja 
pahoja ihmisiä." No, sinä olet hassu, jos et vastaa, että valtiossa, jossa on huonot lait ja hyviä 
ihmisiä. Koska, pahat ihmiset voivat tehdä hyvistä laeista huonoja. Ja me olemme nähneet sellaista 
tapahtuvan hyvin selvästi viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Näettekö, teidän on pidettävä 
mielessä, että lait eivät muuta ihmisten sydäntä. Lait pystyvät, tiettyyn rajaan saakka, rajoittamaan 
rikollisuutta. Ja se on hyvin tärkeää. Mutta, mitä tulee aborttiin, miten minä asian ymmärrän, 
Ranskassa he ovat lähestulkoon saaneet valmiiksi pillerin, joka tekee abortin. Ei ole olemassa 
laillista keinoa, jolla ihmisiä voitaisiin estää käyttämästä tuota pilleriä. Koska, seurauksena olisi 
laittomat pillerimarkkinat. Minä en usko, että tämän pisteen jälkeen tehdyt lakimuutokset, pystyvät 
tilannetta korjaamaan. Jos ne pystyvät, niin kaikin mokomin, tehdään kaikki mahdollinen sen 
puolesta. Mutta, minä uskon, että lääke muutokseen on ihmisen sydämen muutos. Eräs 
silmiinpistävä asia Jeesuksen työssä oli kaikenlaisten sosiaalisten epäkohtien esiintyminen hänen 
aikanaan: orjuus jne. Ja hän ei koskaan saarnannut niitä vastaan. Hän ei koskaan käsitellyt 
sosiaalisia ongelmia. Hän käsitteli aina juuriongelmaa, joka on ihmisen sydän. Ja hänen tavoitteensa
oli muuttaa miesten ja naisten sydämet. Ja ainoa voima, joka sen voi tehdä, on evankeliumin voima.
Pyhän Hengen kanssa. Ja se, minun mielestäni, on selvästi tehokkainta. Se ei tarkoita, ettei meidän 
tulisi käyttää toisiakin keinoja, jos ne toimivat. Jos ne ovat käytännöllisiä. Jos niitä on saatavilla. 

9) -Sinä puhut vaihtokaupasta, joka ristillä tapahtui. -Voitko kertoa meille siitä? No, se oli jotain, 
joka tuli minulle ilmestyksen kautta. Koska tein havainnon, että risti on koko kristillisen uskon 
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keskipiste. Ja jos haluamme vastaanottaa kaiken, minkä Jumala haluaa meille antaa, meidän täytyy 
ymmärtää, mitä tapahtui, kun Jeesus kuoli ristillä. Ja askel askeleelta Jumala näytti minulle, että 
siinä tapahtui vaihtokauppa. Kaikki pahuus, joka johtui meidän tottelemattomuudesta ja synnistä, 
laitettiin Jeesuksen päälle. Ja kaikki hyvä, joka seurasi Jeesusta, täydellinen tottelevaisuus ja 
pyhyys, laitettiin meidän saataville. Ja lopulta sain kahdeksankohtaisen listan asioista, jotka tuossa 
vaihtokaupassa vaihtoivat paikkaa ristillä. Ja minä vain luettelen listan ääneen. Jeesusta rangaistiin, 
jotta meille voitiin antaa anteeksi. Jeesusta haavoitettiin, jotta me voisimme parantua. Jeesuksesta 
tuli syntinen meidän syntisyytemme takia, jotta meistä voitiin tehdä vanhurskaita hänen 
vanhurskaudellaan. Jeesus kuoli meidän kuolemamme, jotta me saimme vastaanottaa hänen 
elämänsä. Jeesus kesti meidän vajavuutemme, jotta me saimme vastaanottaa hänen 
yltäkylläisyytensä. Jeesus kantoi meidän häpeämme, jotta me saimme jakaa/vastaanottaa hänen 
kirkkautensa/kunniansa. Jeesus kesti meidän hylkäämisemme, jotta me saimme hänen 
hyväksyntänsä Isä Jumalan kanssa. Jeesuksesta tehtiin kirous, jotta me saimme vastaanottaa 
siunauksen. Ja minä olen tehnyt löydön, että siinä on avain onnellisuuteen ja menestykseen.

10) Näettekö, on olemassa joitain asioita, joita ei voi saavuttaa ilman kärsimystä. Olen aina 
hämmästellyt Paavalin rukousta filippiläisille 3:ssa, että minä voin tuntea hänet, Jeesuksen. Se on 
upeaa ja me kaikki sanomme niin. Ja ylösnousemuksen voiman. No, me kaikki sanomme niin. 
Mutta seuraavassa jakeessa puhutaan yhteydestä hänen kärsimyksiinsä. Ja monet, monet kerrat, olen
sanonut Herralle, kun olen lukenut tuon jakeen: "Herra, en tiedä, pystynkö todella [vilpittömästi] 
sanomaan tuota." Haluanko minä todella tuntea yhteyden Sinun kärsimyksiisi? Olen rehellinen 
henkilö. Ajattelen, että se on perusetu, kun Jumala on käsitellyt minua. Olen rehellinen itselleni ja 
rehellinen toisille. Monta kertaa en ole ollut varma, pystynkö aidosti sanomaan, että haluan tuntea 
yhteyden Sinun kärsimyksiisi. Herra on ollut hyvin kärsivällinen kanssani. Hän ei painostanut 
minua. Mutta, olen tehnyt havainnon, että jotkin asiat tulevat ainoastaan kärsimyksen kautta. 
Kärsimys tekee jotain, mitä mikään muu ei tee. Se valmistelee maaperän, tuolle lähteelle. Ja kun 
vaellat laaksossa, sinä vastaanotat jotain hyvin arvokasta, hyvin ihmeellistä. Sinä tulet lähemmäksi 
Herraa kuin koskaan aikaisemmin olet ollut. Se on sitä, mitä Jumala haluaa. Hän ei ole kiinnostunut
meidän kärsimyksestämme. Mutta hän on kiinnostunut jakamaan oman kärsimyksensä kanssamme. 
En puhu Jeesuksen kärsimyksestä ristillä. Se oli ainutkertaista. Vain Hän kykeni tekemään sen. 
Mutta minä puhun Jeesuksen kärsimyksistä kirkon puolesta. En halua olla pinnallinen. En halua olla
pelkkä kirkossakävijä. Herra, minä haluan tuoda iloa sydämeesi. Haluan, että olet tyytyväinen 
minuun. Ei siihen, mitä minä teen vaan minuun. Minä haluan jakaa yhteyden kanssasi syvissä 
paikoissa. 
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